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Syvälle virtaan

I stun rannalla ja katselen, miten lapset nauttivat joessa: kelluvat, su-
keltavat, uivat, kirkuvat, roiskivat vettä toistensa päälle, nauttivat koko 
olemuksellaan. Lapset ovat niin ihanan vapaita. Minä, aikuinen tyydyn 

katselemaan sivusta − myhäillen, hymyillen ja kaivaten päästä mukaan 
tuohon iloon ja vapauteen. Mutta minähän olen aikuinen, hillitsen itseni 
ja korkeintaan liotan varpaitani vedessä. 

Olen siis aikuinen, joka yrittää tyynnytellä ja hillitä sisällään ole-
vaa lasta. Samalla lasten äänet virrassa vain kasvavat. Huomaan siirty-
neeni vedessä pidemmälle, vettä on jo polviin, ei kun vyötäröön asti, 
ja siinä samassa jo sukeltelen virrassa. Rannalle jäivät ennakkoluulot, 
varautuneisuudet, estot, pelot ja monet muut turhakkeet, jotka sitoivat 
kireään elämään. Mikä vapaus on saada lillua ja kellua, nauttia koko ole-
muksellaan virrassa.

Tämä kuvio toistuu usein niin monessa kohtaa, ei vähiten hengellises-
sä elämässä. Arvokkuus, itsehillintä, hiljaisuus ja juhlavuus liitetään usein 
pyhään uskon elämään. Kuitenkin Pyhä Raamattu on täynnä kertomuksia 
hyvin villeistä ja elämänläheisistä tapahtumista. Ei paratiisissakaan istuttu 
jouten. Ajattele Aadamia nimeämässä eläimiä: siinä hän katselee pitkä-
kärsäistä norsua tai komeasulkaista riikinkukkoa tai sarvipäistä poroa ja 
miettii niille nimiä. Näe silmissäsi Daavid, joka villisti tanssii liitonarkun 
edessä tai miehet, jotka purkavat kodin katon tai opetuslapset täynnä Py-
hän Hengen viiniä Jerusalemissa helluntaina.

Mitä ihmettä minä viivyttelen rannalla, kun virran pyörteissä on niin 
nautittavaa olla! Kun toivotan Pyhän Hengen tervetulleeksi, niin kaikki 
muuttuu. Hän muuttaa minua, tekee minusta Jumalan lapsen, joka elää 
uudessa suhteessa Isän Jumalan kanssa. Mitä syvemmälle Hengen virtaan 
uskaltaudun, sitä enemmän koen Jumalan läsnäoloa. Kristus minussa kirk-
kauden toivona ei olekaan pelkkä korulause seinällä, vaan siitä tulee elet-
tävää todellisuutta. Toivo on kuin kirkas vesi, jossa saan sukellella ja välillä 
ihan vain kelluen levätä. 

Me elämme nyt helluntain aikaa maailmanhistoriassa. Helluntaina 
vuodatetun Hengen virta on todellisuutta. Tuo virta pulppuaa uskovien 
sydämistä. Hän on siis lähellä. Hän on meissä, kun uskomme Jeesukseen. 
Ja kuitenkin niin monet kristityt ovat varovaisia Hänen suhteensa ja ikään 
kuin patoavat tuon virran sydämensä sopukoihin. He istuvat virran ran-
nalla ja katsovat toisten lasten menoa virrassa. Tai he pitävät ylivuotavaa 
viinilasia käsissään, mutta eivät tohdi juoda. Tai he eivät uskalla istua syö-
mään katetun pöydän ääreen. Tai he peittävät öljyllä voidellut päänsä 
piiloon. Luepa Psalmi 23, tuttu paimenpsalmi: sen kielikuvat ovat täynnä 
elämää ja yltäkylläisyyttä, jotka Hyvä Paimen, Jeesus haluaa meille antaa.

Pyhää Henkeä täynnä Jeesus kulki ja vei mukanaan Jumalan valtakun-
nan ihanuutta: paransi sairaita, herätti kuolleita, vapautti ihmisiä riivaajis-
ta ja antoi syntejä anteeksi. Uskovina meidät on valtuutettu ja vastuutettu 
tekemään samoja tekoja, saman Pyhän Hengen voimassa. Mikä auktori-
teetti, asema ja valtuus meillä onkaan Jeesuksen nimessä, mikä mahtava 
mahdollisuus viedä Jumalan hallintavalta mukanamme kärsivien ihmis-
ten maailmaan! Autiomaa muuttuu askeleissamme lähteitten maaksi. 

Hyppää virtaan! Älä jää rannalle ruikuttamaan ja ihmettelemään. Älä 
jää ennakkoluulojesi tai minkään muunkaan luulon vangiksi. Uskovaisina 
emme luule mitään, vaan uskomme. On paljon vapaampaa elää uskossa 
kuin luuloissa. Jeesuksessa vapaa ihminen uskaltaa hypätä riehakkaaseen 
ylistykseenkin, ottaa jopa lipun käteensä, ehkä tanssiakin Herralle ylistyk-
seksi, tehdä sellaista, mitä ei ennen ole tohtinut tehdä. Pyhä Henki tekee 
vapaaksi. Pyhä Henki täyttää ilolla ja se näkyy ja kuuluu kauas. 

Lapset eivät ole hiljaa! Jumalan lasten ilo ei voi jäädä piiloon!

HEIKKI HILVO

ROVASTI

Rukousklinikat
Rukousklinikat avautuvat elo-syyskuussa. Tarkista netistä lähimmän Healing Roo-
min aukiolot. Myös tämän lehden sivulla 16 löydät rukousklinikoiden tietoja.

Healing Room -koulutus videolla
Healing Room -koulutus on tehty videolle ja kurssi on mahdollista suorittaa nyt 
pienryhmissä eri puolella Suomea tai itsenäisesti opiskellen. Opetus tulee vide-
olta ja ryhmän kanssa keskustellaan ja viedään opittu käytäntöön rukoilemalla 
ryhmissä parantumisen puolesta. Koulutus on avoin kaikille aiheesta kiinnostu-
neille eikä osallistuminen sido mihinkään.

Sivuilla 6–7 kerrotaan kurssista ja alkavista ryhmistä. Seuraa nettisivujamme, 
sillä uusia kursseja alkaa syksyn ja kevään myötä eri puolella Suomea. Alkavat 
kurssit päivitetään nettiin. Tiedot löydät linkistä koulutus – videokoulutus. Kou-
lutusmateriaaleja voi tilata samoilta sivuilta.

Opetusta rukouksesta ja parantu-
misesta Espoossa – seurattavissa 
myös netin kautta
Syksyllä järjestetään kuukausittain tilaisuuksia, joissa opetuksen aiheena on 
mm. rukous, parantuminen ja Pyhän Hengen yliluonnollinen toiminta. Tilaisuu-
det pidetään Espoon Helluntaiseurakunnassa, osoitteessa Luomanportti 8 klo 
19 keskiviikkoina: 14.9./ 12.10./2.11./7.12. Tilaisuuksia voit seurata myös netin 
kautta osoitteessa www.healingrooms.fi. Illassa saat vahvaa hengellistä ravin-
toa ja voit osallistua yhteiseen esirukoukseen. 

Opettajina evankelista Marko Selkomaa,  johtava pastori Ari Puonti, rovasti 
Heikki Hilvo, toiminnanjohto Markku ja Susanne Laitinen ja muita.

Annamme Jumalan Hengelle täyden vapauden johtaa iltoja ja toimia niissä 
miten haluaa.

Suomen Healing Room 10 vuotta
Jo kymmenen vuoden ajan sadat vapaaehtoiset kristityt ovat palvelleet Suo-
men rukousklinikoissa kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka ovat etsineet Jumalan 
apua elämäänsä.

Juhlimme kymmenvuotista taipaletta maaliskuussa 2017 järjestettävässä 
konferenssissa, jonka pääpuhujana on Cal Pierce. Tulossa on ehdottomasti ke-
vään huipputapahtuma.
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NÄKY JUMALAN VALTAKUNNASTA
Healing Room -toiminta perustuu näkyyn 
Jumalan valtakunnasta, jossa Kristus on jaka-
maton (1. Kor 1:12–13). Healing Room on yksi 
työmuoto Kristuksen maailmanlaajuisessa 
seurakunnassa. Iloitsemme kaikkien kristil-
listen seurakuntien ja järjestöjen työn etene-
misestä ja menestyksestä ympäri maailmaa 
(Mark. 16: 15–18).

YHTEISTYÖN RAKENTAMINEN

Rakennamme omalta osaltamme seurakun-
tien välistä   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 kes-
kinäisessä rakkaudessa ja anteeksiannossa, 
jotta Kristuksen seurakunta voi täyttää tehtä-
vänsä maailmassa. Healing Room on paikka 
rukoukselle ja yhteistyölle. Siellä ei kiistellä 
teologisista kysymyksistä. Yhteys ei ole sitä, 
että olemme jokaisesta teologisesta yksityis-
kohdasta samaa mieltä, vaan paljon syvälli-
sempi asia. Jokainen tiimiläinen ymmärtää 
myös oman vastuunsa yhteyden rakentajana 
ja vaalijana.

LUOTTAMUKSELLISUUS

Ehdoton luottamuksellisuus on yksi toimin-
tamme keskeinen arvo. Jokainen palvelu-
työssä mukana oleva on vaitiolovelvollinen. 
Healing Room on turvallinen paikka tulla ru-
kousaiheineen Jumalan ja ihmisten eteen.

PAIKALLISSEURAKUNNAN 
MERKITYS
Healing Room -työssä edellytämme, että 
jokainen tiimiläinen kuuluu paikallisseura-
kuntaan. Tiimiläisiä rohkaistaan myös mah-
dollisuuksien mukaan palvelemaan omas-
sa kotiseurakunnassaan. Mikäli toimintaan 
mukaan hakeutuva henkilö ilmoittaa, ettei 
hänellä ole mitään seurakuntayhteyttä, roh-
kaisemme häntä etsimään sellaisen ennen 
tiimiin hakeutumista. Healing Room ei ole 
seurakunta.

RAAMATULLISUUS

Pyrimme siihen, että Suomen Healing Roomil-
la on hyvä ja arvostettu maine seurakuntien 
yhteisenä palvelutyönä – turvallisena ja raittii-
na toimintamuotona. Toiminta on läpinäkyvää 
ja sen raamatullisuutta seuraa Healing Room 
Finland ry:n hallitus, joka koostuu eri seura-
kuntien pastoreista. Varustamme tavallisia 
kristittyjä rukoilemaan parantumista yhdessä 
muiden kristittyjen kanssa.

TEHTÄVÄ
Suomen Healing Room -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 Ju-
malan parantava rakkaus voi koskettaa 
tavallisia ihmisiä. Unelmana on nähdä Ju-
malan ihmeellisiä tekoja Suomessa ja antaa 
niistä täysi kunnia Jumalalle. Rukousklinikal-
la voi kohdata rakastavan Isän ja löytää Jee-
suksen Kristuksen omaksi Vapahtajakseen. 
Healing Roomissa eri seurakunnista tulevat 
kristityt toimivat yhdessä. Healing Room va-
rustaa kristittyjä olemaan Jeesuksen paran-
tavan rakkauden kanavina.

HEALING ROOM- 
TOIMINNAN 
ARVOT 

KUVA: JARKKO VERTANEN

Jumala  
kutsuu  
jokaista  
ihmistä  
yhteyteensä

Raamattu kertoo, että Jumala päätti saar-
nauttaa ’hullutuksen’, kun ihmisviisauden 

avulla ihminen ei oppinut tuntemaan Ju-
malaa (1 Kor 1 : 21). Pelkän tiedon saaminen 

ja lisääminen ei avaa ovea Jumalan sisäiseen 
tuntemiseen. Ymmärrämme, että ihmisen 

mieli ja ajattelu ei edes kykene eikä halua 
ottaa vastaan Jumalaa, vaan Pyhän Hengen 

laskeutumispaikka on sydän.
Jumala kutsuu jokaista ihmistä jossain elä-

män vaiheessa. Tätä aikaa kutsutaan etsikkoajaksi. 
Etsikkoaika voi pukeutua haluun tutkia yliluonnol-

lisia asioita, kiinnostukseen keskustella Jumalasta, 
lukea Raamattua tai haluun tulla käymään seura-

kunnassa. Etsikkoaika ei synny ihmisen omasta ha-
lusta, vaan siitä, että Jumala on katsonut ihmisen 

puoleen ja kutsuu häntä yhteyteensä.
Raamattu sanoo, että Jumala kutsuu jokaista ih-

mistä muutaman kerran elämänsä aikana. Jos ihmi-
nen kuitenkin toistuvasti kääntää selkänsä tuolle 

kutsulle, ei Jumala loputtomasti jatka sydämen ovel-
le kolkuttamista. Hän etsii sydäntä, joka vastaa Hä-

nelle: ”Kyllä”. 
Oletko sinä nyt etsikkoajassa? Tunnetko sinä Ju-

malan kutsun? 

Jos presidentti kutsuu sinua luokseen, ethän sil-

loinkaan käännä selkääsi ja lähde pois? Kun maa-

ilmankaikkeuden Luoja ja Herra kutsuu sinua 

nimeltä, älä käännä selkääsi, äläkä lähde pois.  

Sinun Luojasi kaipaa yhteyttä kanssasi ja ha-

luaa lahjoittaa Henkensä sinulle niin, että 

voit tuntea Luojasi nimeltä. 

Miten tuohon yhteyteen sitten voi 

päästä? Sivulla 13 kerrotaan tarkem-

min, miten voi tulla uskoon. Tee se 

ratkaisu jo tänään! Eilinen on men-

nyt ja huomisesta emme tiedä, 

mutta nyt meillä on tämä päi-

vä. Älä siirrä elämäsi tärkeintä 

ratkaisua huomiseen. Ju-

mala on hyvä ja Hänellä 

on hyvät ajatukset si-

nua kohtaan. 

SUSANNE JA MARKKU 
LAITINEN

http://www.healingrooms.fi
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M uoniolainen Johanna Haapala 
huomasi tuttunsa tykänneen 
Healing Roomin sivusta Face-

bookissa puolitoista vuotta sitten. Kiin-
nostus heräsi, ja Johanna luki tarkkaan 
Internetistä HR-työn taustoja. Hän ky-
seli hengellisesti arvostamiltaan ihmi-
siltä, mistä tässä toiminnassa on kyse. 
Haapala huomasi, että rukousklinikka 
on juuri sitä, mitä hän haluaa tehdä.

Johanna Haapala kertoi löydöstään 
Muonion evankelisluterilaisen seura-
kunnan kanttorilassa kokoontuvalle 
rukouspiirille. Kaikki mukanaolijat in-
nostuivat heti. Pian Haapala kyseli jo 
mahdollisuuksista osallistua HR-kou-
lutukseen.

Kesätauon jälkeen muoniolaisille 
ehdotettiin, että Healing Room -kou-
lutus voitaisi järjestää Muoniossa lop-
puvuodesta. Marraskuisessa koulutuk-
sessa oli viitisenkymmentä osallistujaa, 

Leena-Kaisa Vuollo on ehtinyt toimia jo monessa 
tehtävässä Muonion Healing Roomissa.

Muonion Healing Room perustet-
tiin Johanna Haapalan johdolla.

Maria Roimaa, Soile Pöyhtäri ja Juha Vuollo ovat kokeneet rukouksen voiman omassa elämässään 
ja haluavat levittää siunausta eteenpäin.

usklinikalle pienellä paikkakunnalla. 
Monet ihmiset kuitenkin rohkaistuivat 
tulemaan rukoiltavaksi Muoniossa. Osa 
kävijöistä tiesi rukousklinikasta luet-
tuaan jutun paikallislehdestä, ja jotkut 
olivat saaneet ystävältään kutsun teks-
tiviestitse. Kävijöiden antaman palaut-
teen perusteella toiminnalle on ollut 
tilausta, ja moni on kokenut saaneensa 
apua rukousklinikalta.

TEKSTI JA KUVAT: LAURA LANTTO

Suomen pohjoisin Healing Room

RUKOUKSESTA APU  
SYDÄNLEIKKAUKSEN JÄLKIOIREISIIN

Sisätiloista kaduille
Löysin sitten Facebookista Jeesus paran-
taa -ryhmän. Siinä eri uskovat ympäri 
Suomea jakoivat kertomuksiaan siitä, 
miten he olivat kadulla tai kaupassa ta-
vanneet jonkun, jolla havaitsivat olevan 
vaivaa esim. jaloissa tai selässä, pyytä-
neet lupaa rukoilla ja parantaneet sitten 
tämän Jeesuksen nimessä. Rukoukset 
eivät olleet pitkiä: kädet sairaan paikan 
päälle, sairaudelle käsky lähteä, ja sitten 
vain kokeilemaan, vieläkö kipua tuntuu. 
Henkilöt olivat hämmästyneitä ja sen 
jälkeen monesti hyvin vastaanottavaisia 
evankeliumille. 

Minua tämä innosti valtavasti. Nä-
kemykseni kristityn elämästä laajeni 
huomattavasti. Hei, Suomessa on todella 
mahdollista elää kuten Jeesus eli! Mi-
näkin tahtoisin. Mutta – ihmisten koh-
taamisen, epäonnistumisen yms. pelko 
täytyi murtaa ensin. Päätin, että Herran 
avulla tähän on pakko saada muutos. 
Lähdin ottamaan ensi askeleita yhdessä 
muiden kanssa eri tapahtumiin liittyvien 
aktioiden yhteydessä.

Ihmispelon muuri murtui
Täytyy vain hämmästellä, miten uskol-
linen Herra on, ja miten heiveröinen 
ennen niin vahvalta näyttänyt pelon 
muuri loppujen lopuksi oli. Kyllä, pel-
ko oli alussa välillä lähes lamauttava: 
monta tilannetta meni siksi ohi. Kun 
pelosta huolimatta valitsin mennä ja 
toimia, huomasin, että tämähän on ihan 
mahdollista! Pelon muuri mureni sitten 
nopeammin kuin olisin koskaan osan-
nut odottaa. Toki usein tilanteissa pelko 
edelleen kolkuttaa takaraivossa, mutta 
se ei enää karju tavalla, joka lamauttaa 

tyystin. Hahahaa! Emme ole enää pelon 
orjia vaan Jumalan lapsia!

Nyt kun katson taaksepäin, huo-
maan, kuinka valtavan paljon enemmän 
tilanteita Herra voi avata, kun olemme 
Pyhälle Hengelle avoimia emmekä pel-
kää. Mahdollisuuksia avautuu harva se 
päivä. Tässä on rohkaisuksi muutama 
väläys arjestani nyt.

”Isi, tolla on kainalosauvat”
Kävin kolmen tyttäreni kanssa Lidlissä. 
Heti sisään tultuamme näimme kes-
ki-ikäisen miehen kävelevän kainalosau-
voilla. Yksi tyttäristäni vinkkasi:

−Isi, tolla on kainalosauvat, ja jäi kat-
somaan, miten toimin. 

Menin miehen luo ja kysyin, mitä ja-
lalle on käynyt. Se oli murtunut kolme 
päivää aiemmin. Hän oli saanut Jorvis-
sa hyvää hoitoa, magneettikuvat otettu, 
nilkkaan laitettu ruuvi ja ympärille side. 
Sattuu edelleen, totta kai. Kerroin, että 
olen rukoillut useasti jalkojen puolesta 
ja nähnyt niiden paranevan: 

− Voinko laittaa käden jalan päälle ja 
rukoilla lyhyesti? Ei vie kuin minuutin, 
kysyin.

Mies antoi ystävällisesti luvan, vaik-
ka jälkeenpäin kertoi, että rukoustilanne 
hedelmä- ja vihannesosastolla tuntui 
hieman kiusalliselta.

Kysyin, mitä hän tuntee. Jalassa tuntui 
kihelmöintiä. Sitten pyysin kokeilemaan. 
Mies hämmästyi, kipua ei tuntunut enää! 
Hän huomasi, että voi nyt varata painoa 
murtuneelle jalalle! Sidettä hän ei toki 
lähtenyt kaupassa ottamaan irti. Mies ky-
syi, teenkö tätä ammatikseni, kun ”tuossa 
oli niin suuri teho”. 

− Ei suinkaan, olen insinööri, mutta 
uskon Jeesukseen, joka toimii kauttani.

Kerroin Jumalan rakastavan häntä ja 
tahtoneen osoittaa sen konkreettisesti. 
Hän kysyi, onko minulla jotain käyn-
tikorttia. Löysin sitten lompakostani 
Healing Roomin kortin ja kutsuin sinne.

Olin mieheen myöhemmin yhteydes-
sä. Hän kertoi olleensa ennen tapausta 
”perusateisti”, mutta tapauksen antaneen 
hänelle ”aika lailla pureskeltavaa”. Tapa-
usta hän olikin sitten ihmetellyt yhdessä 
kavereiden kanssa. Jalan parantuminen 
oli kuitenkin pieni juttu verrattuna sii-
hen, miten tämä muuten vaikutti hänen 
elämäänsä. Olen niin iloinen ja kiitolli-
nen, etten mennyt hänen ohitseen!

Jalkoihin koski
Pari viikkoa sitten ajelin Pohjanmaalta ko-
tiin. Pysähdyin huoltoasemalla mennäk-
seni vessaan, mutta jouduin jonottamaan 
ovella. Ajatelkaa kuinka Herra on hyvä! 
Saman tien siihen kävelee vanha suloinen 
nainen kävelykepin kanssa. Kysyn: 

− Koskeeko jalkoihin? 
− Kyllä, nilkkoihin koskee ja paljon. 

Polviin on laitettu tekonivelet, mutta nil-
koille ne eivät kai voi mitään tehdä. 

Ajattelin: Voiko tätä tilannetta enää 
helpommaksi tehdä?

Kerroin että rukoilen sairaiden puo-
lesta ja eilen aukeni kuuro korva. Naisen 
ilme kirkastuu: 

− Ihanko totta? Saa rukoilla, totta 
kai. 

Nilkoissa on kipua 8 asteikolla 1–10, 
siis tosi paha. Rukoilen ja pyydän tes-
taamaan. Tuo niin ihana ihmetys leviää 
kasvoille taas.

– Ei koske enää, ollenkaan! 
Nainen haluaa heti halata liikuttu-

neena. Kysyn, onko muualla kipua. Se-
lässä on. Rukoilen, ja pyydän tekemään 
jotain, mikä ennen sattui. Nainen ku-
martaa eteenpäin.

– Ei tämäkään satu enää! 
Huoltoaseman asiakkaat seuraavat 

vierestä, ja nainen tokaisee minulle: 
− Sinähän olet ihmemies!
Vastaan heti: 
− En minä, se oli Jeesus!
Nainen haluaa halata vielä uudes-

taan. Kysyn, onko hän ottanut Jeesuksen 
vastaan. Hän kertoo uskoneensa jo lap-
sesta asti. No sehän on mahtavaa! 

Ihmeellinen elämä
Elämä Jeesuksen kanssa arjessa on ih-
meellistä! Pelko yrittää varastaa meiltä 
juuri tätä. Älä anna sen hallita sinua. 
Joka kerta, kun näet tilaisuuden tai koet 
kehotuksen lähestyä vierasta ihmistä, 
heti seuraava ajatus tulee viholliselta: 
Älä häiritse häntä. Ei hän ole kuitenkaan 
kiinnostunut. Nyt sinulla on kiire. Ei ole 
sopiva hetki. Ihmiset katsovat. 

Kun kuitenkin tunnistat tämän ja 
opit olemaan tottelematon tälle pelon 
äänelle, huomaat, kuinka se menettää 
voimansa. Tulee helpommaksi lähestyä 
ihmisiä. Jumala järjestää sinulle tois-
tuvia tilaisuuksia, kun huomaa sinun 
olevan käytettävissä. Näin jopa arkisis-
ta kauppareissuista voi tulla tosi jänniä 
Jeesuksen kanssa − puhumattakaan siitä, 
mikä vaikutus niillä voi olla kohtaamil-
lemme ihmisille, aina ikuisuuteen asti!

TEKSTI: JUHA KÄRNÄ    KUVA: JOANNA KÄRNÄ
Lasse Palonen sai kokea ihmeen  
Paltamon Healing Roomissa.

joista 30 oli muoniolaisia. Koulutuksen 
aikana Johanna Haapalalla vahvistui 
ajatus, että olisi hyvä saada rukouskli-
nikka omalle kylälle. 

Vauhdilla eteenpäin
Johanna Haapala muistelee viime vuo-
sia ihmetellen ja kiitollisena. Jokunen 
vuosi sitten hän ei olisi voinut kuvitella 
rukoilevansa ääneen ihmisten puolesta. 
Haapalan elämässä tapahtunut muutos 
sai alkusysäyksen Hengen uudistus kir-
kossamme ry:n kesäpäivillä neljä vuotta 
sitten. Ystävät olivat saaneet houkutel-
tua hänet sinne. Hän osti tapahtumasta 
uuden Raamatun ja alkoi lukea sitä.

– Rukous ja Raamatun lukeminen 
ovat tulleet tärkeiksi minulle viime vuo-
sina. Pyhä Henki on tehnyt minussa 
työtä pikkuhiljaa. Uskon, että hyviä ja 
hienoja juttuja on tulossa jatkossakin, 
Johanna Haapala kertoo.

Hän toimi ensimmäistä kertaa ru-
kouspalvelijana New Wine -tapahtumas-
sa Himoksella viime vuonna. Sittemmin 
hän on rukoillut ihmisten puolesta 
Muonion kirkossa jumalanpalveluksen 
jälkeen järjestetyssä rukouspalvelussa 
sekä Etsijän illoissa. 

Suomen pohjoisin rukousklinikka
Muonion seurakunta antoi kanttori-
lan toimitilaksi rukousklinikalle, joka 
aloitti toimintansa maaliskuun lopussa. 
Hyviin puitteisiin on helppo laittaa kli-
nikkailta pystyyn kahden viikon välein. 

– Kaikki on järjestynyt helposti. 
Meillä on yli kymmenen hengen tiimi, 
joka sitoutui toimintaan alusta asti. Olen 
vähän hämillänikin tietyllä tavalla, Haa-
pala pohtii.

Tiimiläiset olivat varautuneet siihen, 
että ensimmäisillä kerroilla välttämättä 
kukaan ei uskaltaudu tulemaan ruko-

L asse Palonen oli 30. maaliskuuta 
Ou lussa sydämen hiippaläpän kor- 
jaus leikkauksessa. Leikkaus sinän-

sä onnistui hyvin, mutta sen jälkitilassa 
sydänpussiin oli kuitenkin alkanut ke-
rääntyä nestettä peräti 1,7 cm. Kriitti-
senä rajana pidetään 2−3 cm, minkä 
jälkeen sydän ei selviä ylimääräisestä 
kuormasta.

Lasse kävi Paltamon Healing Roo-
missa esirukoiltavana 26. huhtikuuta. 

− Tiimin rukoillessa puolestani 
koin voimakkaasti Jumalan läsnäolon. 
Sydänlihaksessa tuntui siltä kuin kuu-
ma rautalangan kärki olisi koskettanut 
pientä kohtaa sydämessä.

Seuraavana päivänä Kainuun Kes-
kussairaalan ultraäänitutkimuksessa 
todettiin, että nesteen määrä oli vähen-
tynyt 1 cm:iin. Vastaavassa ultraääni-
tutkimuksessa 4. toukokuuta nestettä 
oli enää 1−2 mm.

Myös Lassen mielialassa tapahtui 
huomattava muutos. 

− Ennen rukousta olin ahdistunut, 
kärsimätön ja kireä. Rukouksen jälkeen 
olin huojentunut, luottavainen ja kiitol-
linen.

− Nyt 11. kesäkuuta olen toipilas, 
mutta täysin oireeton, Lasse iloitsee.

TEKSTI: ELSE LEINO

KUVAAJA: SISKO PALONEN

Juha Kärnän todistus
Ihmispelosta vapauteen: kutsuttu parantamaan sairaita

Pari vuotta sitten havahduin 
toden teolla siihen tosi-
asiaan, että olin lokeroinut 
rukouksen sairaiden puoles-
ta erillisiin aktiviteetteihin: 
Healing Room -iltoihin, 
seurakunnan kokouksiin 
ja erityistilaisuuksiin esim. 
Healing Roomin messu-
työssä. Näissä tilaisuuksissa 
koin suurta iloa ja vapautta 
palvella sairaita ja sain näh-
däkin monen parantuvan 
fyysisistä vaivoista. Huoma-
sin kuitenkin, ettei sairaiden 
parantaminen ollut minulle 
täysin arkipäivää. Tarvitsin 
aina ikään kuin valmiiksi 
pedatun tilanteen, jossa saa-
toin palvella. 
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   Syksyn Healing Room -peruskoulutuskurssit

Healing Roomin peruskoulutus on tuotettu videomuotoon, joka mahdollistaa koulutuksen pitämisen eri 
puolella Suomea vaikka samanaikaisesti. Keväällä 2016 kurssi pidettiin Kuopiossa ja Espoossa. Palautteesta 
päätellen saatoimme todeta, että kurssimuotoinen koulutus on toimiva ja rohkaisee osallistujia viemään 
kaikkialle maailmaan Jumalan rakkautta sanoin ja teoin. Suloinen Pyhän Hengen läsnäolo varjosi molempia 
kursseja ja useita parantumisia tapahtui.

Healing Room -koulutus uudistunut

HR-VIDEOKOULUTUKSEN AIKANA NÄHTIIN LUKUISIA PARANTUMISIA
Tuulikki M. koki, että hän kävi yli-

kierroksilla, mutta toisaalta oli alakuloi-
nen olo.

− Tiimin rukoiltua puolestani nu-
kuin pitkän yön hyvin ja oloni tasaantui.

Jumalan voima virtasi myös 
välipäivinä muiden puolesta 
rukoiltaessa
Viikoittaisten kotitehtävien aikana kurs-
silaiset rohkaistuivat rukoilemaan koh-
taamiensa ihmisten puolesta, missä ikinä 
he liikkuivat. Ja Jumala osoitti uskolli-
suutensa.

Mikko L. kertoo kurssin aikana käy-
neensä muutaman ystävänsä kanssa Sel-
lon ostoskeskuksessa rukoilemassa sai-
raiden parantumisen puolesta. 

− Sain rukoilla useiden henkilöiden 
puolesta. Monet olivat maahanmuut-
tajia, turvapaikanhakijoita ja nuoria. 
Näimme esimerkiksi selän parantumi-
sen äkillisesti. Lisäksi eräs poika, jonka 
ranne oli ilmeisesti murtunut, kykeni 
liikuttamaan rannettaan uudella tavalla. 
Olimme yhtä yllättyneitä kuin parantu-
neet, Mikko naurahtaa.

Anne K. kertoo: 
− Rukoilin erään viikonloppukoulu-

tuksen aikana selkäkipua potevan naisen 
puolesta. Hänen kipunsa katosi. Jeesus 
kosketti häntä.

Marjatta R. rukoili mieshenkilön 
nivelreumaisten sormien puolesta, sillä 
sormia pakotti.

− Kipu lähti koko illaksi, mutta en 
tiedä paraniko mies lopullisesti. Hän is-
tui pyörätuolissa invalidien kokoukses-
sa, joka kesti kaksi tuntia.

Tuulikki M. rukoili puhelimessa ys-
tävänsä kipeän korvan puolesta.

− Kun parin päivän päästä soitin ja 
kysyin hänen vointiaan, ystäväni kertoi 
kivun hävinneen.

Juha K. kertoo:
− Pitkään suolisto- ja sittemmin 

myös munuaissyöpää sairastanut 
70-vuotias tuttavani kertoi minulle pu-
helimitse vaivastaan aiemmin keväällä. 
Hänet oli tänä keväänä jo kerran leikattu 
syövän vuoksi.

− Kysyin puhelimessa luvan saada 
viedä asian Jumalan käsiin, ja myöntä-
vän vastauksen saatuani näin myös tein.

Juhan tuttava palasi 19. toukokuuta 
lääkärinsä vastaanotolta, jossa hänelle 
kerrottiin ilouutinen:

– Kehosi on täysin puhdas syövästä ja 

Kuopiossa uudistettuun Healing 
Room -peruskoulutukseen 
osallistui noin kaksikymmentä 
kurssilaista. Koulutusiltojen 
päätteeksi jaettiin parantumis-
todistuksia: selkäkipu helpotti, 
polvikipu parani, tiedon sanat 
olivat osuvia ja yksi osallistuja 
sai jopa kielten selittämisen  
armolahjan, joka yllätti sekä  
rukoilijan että rukoiltavan! 

TEKSTI: ANTTI JA RAAKEL KURRONEN, SUSANNE LAITINEN

KUVA: KURROSTEN PERHEALBUMI

V ideo-opetuksen jälkeen jaettiin 
ryhmäkeskusteluissa koulutuk-
sen herättämiä tuntoja, ja pienis-

sä rukoustiimeissä laitettiin opittu käy-
täntöön. Kurssilaisille annettiin myös 
kotitehtäviä. Heitä kannustettiin lähte-
mään liikkeelle viemään evankeliumia 
eteenpäin ja rukoilemaan tuttujen sekä 
tuntemattomien puolesta. 

Kaksi kurssilaisista rohkaistui lähte-
mään useana iltana kurssin päätteeksi 
kadulle kohtaamaan ihmisiä ja rukoile-
maan heidän puolestaan. He yllättyivät 
siitä, kuinka vastaanottavaisia ihmiset 
olivat. Toinen heistä totesi:

– Vilja on kypsää. 
Kurssilainen Merja Koponen roh-

kaistui rukoilemaan miehensä selkä-
kivun puolesta. Hän koki, että Herra 

parantaisi selän, jos hänen puolisonsa 
nousisi seisomaan ja taivuttelisi selkää. 
Mies teki työtä käskettyä, ja selkä parani. 
Merja kertoo, että hän itse vielä epäröi ja 
tiedusteli seuraavana päivänä aamupa-
lalla, oliko selkäkipu palannut. Ei ollut. 
Kiitos Herralle!

Anneli Rautio antoi palautetta ru-
kousharjoituksesta. Hän totesi, että Py-
hän Hengen kuunteleminen oli yllättä-
vän helppoa.

Anneli tuli kurssille ystävän pyyn-
nöstä. Hän koki kurssille mukaantulon 
johdatuksena. Kurssin ilmapiiriä hän 
piti rakkaudellisena ja avoimena.

Juhani Markkasen polvi parantui 
rukousharjoituksessa. Juhanin mielestä 
rukouskoulutus rohkaisi.

– Voimaannuttava kokemus, kun on 

KUOPIOSSA VILJA ON KYPSÄÄ

yhteinen asia ja saadaan olla yhdessä to-
teuttamassa sitä, hän totesi.

Monipuolinen kurssi  
aktivoi toimintaan
Sari Heiskanen kertoo löytäneensä 
kurssille oman seurakuntansa uskovien 
kautta. Sari etsi paikkaa, missä voisi har-
joitella armolahjojen käyttöä.

– Kurssi oli mielestäni antoisa, 
opettavainen ja monipuolinen. Ohjaa-
jat olivat asiantuntevia ja sydämellisiä. 
Käytännön harjoitukset koin tosi tar-
peellisina, koska en ole toiminut aikai-
semmin esirukouspalvelussa. Se oli iha-
naa tiimityöskentelyä, Sari kuvailee.

– Kurssilla sain enemmän rohkeut-
ta esirukoukseen, osa turhista peloista 
poistui ja sain uutta tietoa esimerkiksi 
parantumisen esteistä ja kristityn auk-
toriteettiin astumisesta. Näin, että tämä-
kin palvelutyö toimii. Jumala parantaa 
ja eheyttää myös tavallisten ihmisten 
kautta. Koin hengen yhteyttä muiden 
uskovien kanssa sekä Pyhän Hengen ja 
Jeesuksen läsnäoloa. Hyvä kurssi, suosit-
telen! – Sari toteaa.

Konkreettisesti koettiin myös henki-
valtojen toimintaa, kun sama otsikko oli 
aiheenamme toiseksi viimeisenä koulu-
tusiltana. Illan aluksi havaittiin, että 
opetusosuuden katsomiseen tarvittava 
videotykki oli rikki. 

– Päätimme, että tällaisessa tilantees-
sa alamme ylistää Herraa. Ylistyksen 
aikana saimme toisen videotykin rik-
koutuneen tilalle, ja näin opetus pääsi 
alkamaan. Mainittakoon, että seuraava-
na päivänä ’rikkoutunut’ videotykki toi-
mi moitteettomasti, yksi vetäjistä kertoo.

– Rukouksemme on, että rukous-
koulutus saisi nyt tuottaa sitä hyvää he-
delmää, mitä Herra haluaa sen kautta 
vaikuttaa. Iloitsemme Kuopion Healing 
Roomissa siitä, että olemme saaneet olla 
varustamassa uusia työmiehiä elopellol-
le ja iloitsemme heidän kanssaan uusista 
Jumalan lapsista. Kaikki kunnia kuuluu 
Jumalalle!

Tule mukaan kerran viikossa kokoontuvaan Healing Room 
-koulutukseen. Koulutusilloissa saadaan opetusta parantumi-
sesta, keskustellaan aiheesta pienryhmissä ja viedään opittu 
käytäntöön rukoilemalla parantumisen puolesta. Kurssimate-
riaali sisältyy hintaa.

Koulutusaiheet:

1.  Healing Room -palvelutyön perusteet 
2.  Jumalan parantava Sana  
3.  Parantumisen ainekset 
4.  Miksi kaikki eivät parane? 
5.  Armolahjat ja Hengen hedelmät 
6.  Pyhän Hengen läsnäolo rukoustyössä 
7.  Henkivaltojen toiminta 
8.  Kristityn identiteetti ja auktoriteetti

Alkavat kurssit:
Espoo:  Maanantaisin 5.9. – 24.10.16 klo 18.30–21.00
Espoon Helluntaiseurakunta, Luomanportti 8, Espoo 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset; info@healingrooms.fi tai p. 045 312 5001

Helsinki: Torstaisin 15.9.–10.11.16 (ei 20.10.) klo 18.00–20.30
Suur-Helsingin kristillisellä koululla, Palkkatilankatu 6D
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: healingroom.pasila@healingrooms.fi   
tai p. 045 312 5001

Keuruu: Koulutus toteutetaan kokonaisina koulutuspäivinä (yhteensä 3–4 
päivää). Ensimmäinen koulutuspäivä on la 24.9.16 klo 10.00–19.00.   
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Pirjo Pulli puh. 040 829 63 29 tai  
email: healingroom.keuruu@healingrooms.fi

Kurssi on avoin kaikille rukouspalvelusta kiinnostuneille.  
Sydämellisesti tervetuloa mukaan!
Hinta 50 €; opiskelijat, eläkeläiset tai työttömät 35 €.
Kurssista lisätietoa nettisivulla www.healingrooms.fi linkissä koulutukset.
Uusia kursseja päivitetään nettisivuillemme ajankohtien varmistuttua.

Videopohjainen peruskurssi koettiin kokonaisuutena 
erittäin hyvänä: lähes kaikki 30 osallistujaa antoi kurssille 
kouluarvosanan 10 tai 9, yksi 8,5 ja yksi 8. Opiskelijoiden 
arvion mukaan kurssi antaa vahvat eväät rukous- ja 
parantumispalveluun. 

 Kurssi-iltojen rakenne muodostuu videolta saadusta opetuksesta, pienryh-
mäkeskusteluista ja käytännön harjoittelusta eli rukouksesta sairaiden puoles-
ta. Sekä video-opetus että kirjallinen kurssiaineisto saivat kiitosta. Kurssilais-
ten mielestä kurssi korostaa tasapuolisesti Jumalan Sanan perustaa ja samalla 
Pyhän Hengen läsnäolon ja lahjojen käytön merkitystä. Erään kurssilaisen mie-
lestä moni asia on jotenkin selkeämpää kurssin jälkeen kuin aiemmin. Muuta-
ma mainitsi myös kristityn identiteettinsä vahvistuneen. 

Kurssin aikana tiivistettiin kaksi lyhyintä video-opetusta samaan iltaan, jot-
ta kurssi saatiin päätökseen toukokuun lopussa. Muutamien kurssilaisten mie-
lestä kurssia olisi hyvin voinut pidentää jopa alkuperäistä 8 viikkoa pidemmäk-
si. Vaikka seitsemän viikon aikana rukousharjoittelua oli paljon sekä kurssilla 
että välipäivinä, moni kaipasi harjoitusta vieläkin enemmän.

Eräs kurssilainen rohkaistui siitä, että rukousten ei tarvitse olla pitkiä, vaan 
aivan lyhyt ja yksinkertainen rukous riittää. Toinen kuvaili, että on hyvä, kun 
annetaan tilaa Pyhälle Hengelle ja ollaan hiljaa kuunnellen rukouksessa, eikä 
tarvitse itse ”puristaa”.

− Opin, että vastuu paranemisesta on Herralla Jeesuksella. Miten vapautta-
vaa, mahtavaa! - innostui kolmas.

Mahdollisuutta keskinäiseen ajatusten jakamiseen sekä kysymysten esittä-
miseen pienryhmissä pidettiin hyvänä. Ryhmäläisiltä sai rohkaisua.

− Ryhmän keskustelut olivat rakentavia ja aidon elämän tuntuisia − mahta-
via, lämpimiä ja todellisia kristittyjä, totesi eräs osallistuja.

Kaiken kaikkiaan kurssi tuntui rohkaisevan osanottajia rukoilemaan ihmis-
ten puolesta arjessa ja kannustavan heitä ottamaan uusia uskon askeleita. 

− Tällaista opetusta tarvitaan kaikkialla, totesi yksi kurssilaisista. 
Toinen kertoi istuneensa 40 vuotta kuulemassa Jumalan sanaa, muttei ole 

pannut sitä käytäntöön lähtemällä liikkeelle. Hänen mielestään kurssi pitäisi 
tehdä pakolliseksi jokaiselle kristitylle.

TEKSTI: ELSE LEINO

UUDISTETTU HR-PERUSKURSSI SAI  
LOISTAVAT ARVOSANAT ESPOOSSA

Healing Roomin ensimmäisen 
videopohjalta toteutetun 
peruskurssin aikana koettiin 
runsaasti parantumisia niin 
kurssilaisten keskuudessa kuin 
heidän rukoillessaan tuttujen 
ja tuntemattomien ihmisten 
puolesta kurssiviikkojen aikana. 

Viikoittainen videokurssi Espoossa 
huhti-toukokuussa tarjosi runsaasti 
mahdollisuuksia harjoitella parantavaa 
rukousta, sillä opiskelijat rukoilivat tois-
tensa puolesta seitsemänä maanantaina 
kolmen-neljän hengen tiimeissä. Lisäksi 
väliviikoilla oli usein kotitehtävänä ru-
koilla jonkun tutun tai tuntemattoman 
henkilön parantumisen puolesta.

Kurssilaiset saivat itse kokea 
Jumalan kosketuksen
Riitta S. oli kaatunut, ja polveen oli tul-
lut jonkinlainen tärähdysvamma, joka 
tuntui ajoittain kipuna.

− En pitänyt kipua niin suurena, että 
kannattaisi vaivata muita rukoilemaan. 
Ajattelin, että polvi paranee omia aiko-
jaan, Riitta kertoo.

− Tiimissä rukoiltiin kuitenkin jo-
kaisen puolesta, joten pyysin parantu-
mista polvelleni. 

Uskoin, että paranen, kun kolme 
ihanaa uskovaa rukoili. Ja niin kävi: kol-
men päivän päästä polvi oli täysin terve, 
Riitta iloitsee.

Anne K. kertoi, että hänen refluksi-
tautinsa puolesta rukoiltiin tiimissä, ja 
vaiva oli ollut täysin oireeton jo viikon 
ajan.

Hilppa K. koki, että hänen kaksi 
kertaa leikattu vasen polvensa parantui 
”puoliksi”.

Hilppa selventää:
– Ensin polvi tuli terveeksi, kun sen 

puolesta rukoiltiin tiimissä, mutta sitten 
noin viikon kuluttua oireet palasivat 
pienestäkin rasituksesta.

− Uskon kuitenkin, että Jumala vie 
päätökseen alkamansa työn, hän va-
kuuttaa.

Anne J.:
− Rukoilin tiimiläisen päänsäryn 

parantumisen puolesta. Seuraavalla 
kerralla rukoiltava todisti, että hänen 
päänsärkynsä parani kokonaan, eikä ole 
tullut takaisin.

syövän indikaattoreista niin pitkälle kun 
kykenemme asiaa tutkimaan. Meidän 
määritelmiemme mukaan olet terve!

– En muista milloin silmäkulmastani 
olisi viimeksi löytynyt kyynel. Nyt löy-
tyi. En osaa kertoa, miltä tämä tuntuu, ja 

minä olin asiassa vaan ”viestinviejänä”. 
Nöyräksi vetää, ja samalla askeleeni ei-
vät paina mitään, Juha hehkuttaa

TEKSTI: ELSE LEINO

Antti ja Raakel Kurronen 
Kuopiosta vetivät Suomen  
ensimmäisen videopohjaisen 
Healing Room -koulutuksen.

mailto:info%40healingrooms.fi?subject=
http://www.healingrooms.fi
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Cal Pierce, oletko osa uusapostolista 
verkostoa? Mikä on näkemyksesi siitä, 
että nykyäänkin on apostoleja? Mitä 
on apostolisuus ja apostolin virka ny-
kyajan seurakunnassa?   
– Tiedän, että on olemassa apostolista 
uudistusta, jota mm. C. Peter Wagner 
opettaa, enkä tiedä tästä asiasta kaik-
kea. Näkökulmani teemaan perustuu 
Uuden testamentin opetukseen viidestä 
palveluvirasta: ”Ja hän antoi muutamat 
apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset 
evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opet-
tajiksi tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi 
palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin 
rakentamiseen” (Ef. 4:11–12).  

– Alkuseurakunnassa apostolit ja 
profeetat loivat perustuksen seurakun-
nalle. Sen rinnalla nykyisessä kristikun-
nassa on valitettavasti monia puutteita. 
Tämä koskee muun muassa sairaiden 
parantamista ja Pyhän Hengen toimin-
taa. Nykyinen apostolinen reformaatio 
merkitsee yksinkertaisesti paluuta pe-
rustotuuksiin, joille alkuseurakunta ra-
kensi. ”Niin te ette siis enää ole vieraita 
ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien 
kansalaisia ja Jumalan perhettä, aposto-
lien ja profeettain perustukselle rakennet-
tuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus” (Ef. 
2:19–20).

– Paavali opettaa ensimmäisessä ko-
rinttilaiskirjeessä ”Niinpä Jumala asetti 
seurakuntaan ensiksi muutamia apos-
toleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia 
opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia 
tekoja, sitten armolahjoja parantaa tau-
teja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä” 
(1. Kor. 12:28). Onko seurakunnissa 
nykyään opettajia? Tietenkin. Pitäisikö 
profeettojen lähteä? Ei. Pitäisikö apos-

Hän haluaa palata. Uskon, että meidän 
pitää olla siihen asti eloa korjaava seu-
rakunta.

– Uskon, että meidän pitäisi kas-
vaa yhä enemmän mielenlaatuun, jossa 
näemme selkeästi Jumalan mahdolli-
suudet ja voittoisat näkymät Kristukses-
sa. Mikäli emme näe Jumalan mahdol-
lisuuksia ja sitä, keitä olemme Hänen 
suunnitelmissaan, annamme valtaa vi-
holliselle. Olemme keskittyneet enem-
män siihen, miten vihollinen sotkee ja 
tuhoaa asioita kuin siihen, mitä Jumala 
tekee korjatakseen asioita. Ei ole väärin 
olla positiivinen ja evankelioida maail-
maa ympärillämme. Uskon, että tämä on 
sanoma, joka meidän pitäisi ymmärtää. 
Emme ole häviäjiä, olemme seurakuntaa, 
jolla on valta ja auktoriteetti yli kaikkien 
vihollisen voimien. Tämä totuus vapaut-
taa, ja Jumala on antanut meille val-
tuudet toimia tässä maailmassa. Jeesus 
sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta” 
(Matt. 28:18) ja ”Minä olen antanut teille 
vallan tallata kaikkea vihollisen voimaa” 
(Luuk. 10:19). Jeesus istuu Isän oikealla 
puolella ja Hän on valtuuttanut meidät 
tähän tehtävään. Jeesus on pää ja me seu-
rakuntana olemme Hänen ruumiinsa. 
Meille on annettu valta tuoda Hänen ku-
ningaskuntaansa maan päälle. Tämä tar-
koittaa muun muassa sitä, että asetamme 
ennalleen Hänen kansaansa, parannam-
me särkyneitä sydämiä ja fyysisiä saira-
uksia sekä tuomme maan päälle totuutta, 
joka vapauttaa ihmisiä. 

– Se, miten tämä kaikki vaikuttaa ku-
hunkin kaupunkiin, riippuu paikallisista 
kristityistä. En kuitenkaan usko, että mei-
dän pitäisi olla epäonnistuva seurakunta. 
Uskon, että kun Jeesus palaa, Hän tulee 

hallitsemaan seurakunnan eli niiden ih-
misten kanssa, jotka ymmärtävät Häntä 
ja Hänen kuningaskuntaansa. Avain on 
siinä, että ymmärrämme, mitä meidän 
pitäisi olla Jumalan sanan pohjalta. Se, 
että yritämme saada kaikki sairaat paran-
tumaan, ei tarkoita, että kaikki vaeltaisi-
vat aina terveinä. Eikö tämä ole kuitenkin 
Jumalan toive? Parantuminenhan tähtää 
siihen, että ruumis olisi terve. Tarkoit-
taako tämä, että kaikki tulevat terveiksi? 
Ei. Eivät kaikki myöskään pelastu, koska 
he eivät valitse ottaa pelastusta vastaan. 
Tarkoittaako tämä, ettei meidän tarvitse 
tavoitella kaikkien pelastumista? Tavoit-
telemme tietenkin sitä, että kaikki pelas-
tuisivat ja parantuisivat.

– Ihmiset ymmärtävät joskus väärin 
tämän asiakokonaisuuden, kun he lu-
kevat toisen kirjoittamaa artikkelia tai 
kirjaa. He lukevat tekstin omien suo-
dattimiensa läpi ja tekevät virheellisiä 
tulkintoja, koska eivät tunne kirjoittajan 
sydäntä. Pastorien tulee tuntea todellis-
ten apostolisten ihmisten sydän, heidän 
palveleva ja rakastava asenteensa. Heitä 
voi rohkaista ja heidän kanssaan voi teh-
dä työtä. Paikalliset Healing Roomit voi-
vat olla siunaus myös pastoreille. Heidän 
ei tarvitse olla rukoilemassa jokaisen 
puolesta ja olla korjaamassa kaikkea. 
He voivat ohjata ihmisiä saamaan apua 
Healing Roomista. Tämän jälkeen he 
voivat palvella entistä paremmin seura-
kunnassa, ja pastori voi omalta osaltaan 
nostaa heitä kutsumukseensa. Näin sen 
pitäisi toimia! Onnistummeko me tässä, 
alkavatko kaikki pastorit ajatella kuten 
me? Eivät varmaankaan. Spokanessa-
kaan kaikki pastorit eivät ole innostu-
neet Healing Rooms -toiminnasta. 

Miten näet lopun aikojen kokonai-
suuden laajemmin; kristittyjen vainot 
ja antikristuksen ajan? Puhuimme sii-
tä, miten voimme Jumalan voimassa 
ja Hänen suunnitelmissaan saada ai-
kaan paljon hyvää. Edustatko sinä ja 
edustaako Healing Rooms Spokanes-
sa vain ns. positiivista eskatologiaa, 
jossa kaikki menee hyvin? Vai onko 
tulossa sekä herätystä että kristitty-
jen vainoa? 

– Minä en tiedä, millainen tule-
vaisuus on. Erilaisten ongelmien va-
lossa näen, mitä on menossa juuri 
nyt. Näen Yhdysvaltojen menevän 
väärään suuntaan, mutta se ei määrit-
tele sitä, kuka minä olen ja mitä olen 
Kristuksessa. Meidän täytyy rohkaista 
Kristuksen ruumista tässä ajassa 
näkemään, että Jumala on suurempi 
kaikkea. Meillä on oltava positiivinen 
kuva itsestämme, ettemme anna periksi. 
Jos emme koe itseämme merkitykselli-
siksi, luovutamme. Mitä järkeä on yrit-
tää, jos kaikki on menetetty?

– Tärkeä asia on Kristus sinussa, 
kirkkauden toivo. Jumala on antanut 
Kristuksessa sinulle auktoriteetin astua 
uskossa eteenpäin eri elämäntilanteis-
sa, perheessäsi, työyhteisössäsi ja niin 
edelleen. Voimme tuoda positiivisen 
sanoman kaikkialle, mihin menemme. 
Jos emme tuo sitä, tuomme jotakin 
aivan muuta, ja juuri sitä vihollinen 
haluaa. En näe mitään väärää positii-
visuudessa. Me emme voi hävitä. Jos 
en olisi positiivinen, mitä sitten olisin? 
Minulla on positiivinen Jumala, joten 
minäkin voin olla positiivinen. Kaikki 
eivät kuitenkaan ajattele samoin kuin 
me. Kaikki eivät katso Jumalaa tällä ta-

valla. Hän on antanut meille valtavan 
tehtävän. Olemme nähneet läpimurto-
ja täällä Spokanessa viimeisten kuuden 
kuukauden aikana enemmän kuin kos-
kaan 17 vuoden aikana. Olemme ko-
keneet voittoja myös talouden alueella, 
kun työssämme on ollut vaikeita aikoja. 
Jumala on ollut uskollinen ja Hän on 
vastannut, kun olemme uskossa kylvä-
neet siementä Hänen työssään. Tämä 
on ollut valtavan hienoa aikaa. 

Jotkut ovat tulkinneet kirjoituksista-
si, että ”Jumala ei voi käyttää sinua, 
jos sairastat”. Mitä mieltä olet tästä? 

– Jos tämä olisi totta, meillä ei toimi-
si ainuttakaan Healing Roomia. En tiedä 
yhtäkään Healing Roomia koko planee-
talla, jossa kaikki tiimiläiset olisivat täy-
sin terveitä. Tämä on totuus. Jos tiedät-
te tästä maailmasta yhdenkin Healing 
Roomin, jossa kenelläkään ei ole mitään 
sairautta, näyttäkää se minulle. Kuten 
sanoin aiemmin, monet lukevat tekstejä-
ni omien suodattimiensa läpi ja tekevät 
niistä virheellisiä tulkintoja.     

– Uskon, että näemme tulevaisuu-
dessa yhä enemmän parantumisia. Maa-
ilma muuttuu yhä pimeämmäksi ja vi-
hollinen tekee työtään, mutta myös valo 
lisääntyy ja Jumalan suuret teot tulevat 
julki.

Haastattelussa  
Cal Pierce
Cal Pierce on Healing Rooms -työn kansainvä-
linen johtaja. Pyysimme häneltä vastausta ja 
kannanottoa Suomessa viime kuukausina nous-
seeseen kritiikkiin, joka koskee uusapostolisuutta 
ja Healing Rooms -palvelutyön teologista linjaa. 
Keskusteluissa on tullut esiin kysymys, edustaako 
Healing Rooms ns. menestysteologiaa ja miten 
se suhtautuu kärsimykseen, köyhyyteen ja elä-
män vastoinkäymisiin.  

tolien lähteä? Ei. Monen pastorin tulisi 
muuttaa ajatteluaan, ja nähdä apostolien 
ja profeettojen toiminta hyödyllisenä 
voimavarana paikallisen seurakunnan 
puolesta — ei sitä vastaan. Tämä on 
todella tärkeää, sillä muuten pastorit ja 
seurakuntien johtajat kokevat heidät uh-
kaksi. Juuri tätähän te olette Suomessa 
kokeneet. Koko prosessi pitäisi kääntää 
ylösalaisin.

– Osa apostolista liikettä on syyttänyt 
pastoreita ja seurakuntia siitä, etteivät ne 
ole tuoneet hengellistä herätystä ja uu-
distusta kaupunkeihin. Näen kuitenkin, 
että kaikki tämä ei liity pastorin tehtä-
vään. Pastorien tulee toimia pastoreina, 
paimentaa seurakuntia. Pastorien tulisi 
nähdä apostolit, profeetat ja opettajat 
voimavarana seurakunnissaan ja tehdä 
heidän kanssaan yhteistyötä. Pastorei-
den tulee tietää, että apostolit, profeetat 
ja evankelistat eivät ole yhtään ”parem-
pia” kuin he. Kaikkien tulisi työskennel-
lä yhdessä, varustaa Jumalan kansaa ja 
tuoda Jumalan valtakuntaa maan päälle. 
Tarvitsemme edelleen apostolisia johta-
jia. Tarvitsemme kaikkia viittä palvelu-
tehtävää vaikuttamaan omilla tavoillaan. 
Tuo kokonaisuus on siunaus, ei uhka 
paikalliselle seurakunnalle.  

Väärinkäsityksiä ovat saattaneet ai-
heuttaa seurakunnan ulkopuolelta 
tulleet yksittäiset ihmiset, jotka ovat 
ilmoittaneet omaavansa apostolisen 
kutsun. He ovat vaatineet pastoria ja 
seurakuntaa alistumaan heidän aposto-
liseen hallintavaltaansa. Tämä on luon-
nollisesti aiheuttanut hämmennystä.  
– Asian pitäisi olla päinvastoin. Aposto-
lisen kutsun omaavan tulisi kysyä pasto-

rilta: ”Miten voin auttaa sinua kutsussasi 
seurakunnan paimentamisessa ja kaitse-
misessa?” Kaikkien tulisi palvella tois-
tensa rinnalla, sillä ei ole seurakuntaa 
ilman kutsumustaan hoitavaa pastoria. 
Apostolien, profeettojen ja opettajien 
tulee toimia paikallisissa seurakunnissa 
ja vahvistaa niitä. Pastorien pitäisi tun-
nistaa, keillä on apostolinen tai profee-
tallinen kutsu. Arvion tulee perustua 
työn tuottamaan hedelmään ja siihen, 
mitä nämä ihmiset tekevät, ei nimiin 
tai titteleihin. Jotkut apostoliset johtajat 
ovat luoneet vuosien varrella valitettavia 
ongelmia, mutta näin on ollut läpi seu-
rakunnan historian, 2000 vuotta. Näissä 
asioissa tarvitaan nöyryyttä. Tärkeintä 
on ymmärtää, mikä siunaus näillä vii-
dellä palvelutehtävällä on paikallisessa 
yhteisössä, kun ne otetaan vastaan. 

– Väärät käsitykset ja ajattelumallit 
hämärtävät kokonaiskuvaa. Rohkaisen 
usein Healing Rooms -johtajia eri mais-
sa tapaamaan pastoreita esimerkiksi 
kutsumalla heitä lounaalle. Silloin he 
voivat esittää toimintaamme liittyviä ky-
symyksiä. Näin rakennamme yhteyttä ja 
yhteistyötä. Tämä kaikki ilmentää nöy-
rää asennetta ja lisää ymmärrystä siitä, 
että rakennamme yhdessä Jumalan val-
takuntaa, Kristuksen ruumista. Kukaan 
meistä ei ole toistaan parempi, vaan 
teemme työtä yhdessä.

Oletko osa mitään apostolista verkos-
toa, virallisesti tai epävirallisesti? 
En. Olen osa Healing Rooms -palvelu-
työtä. Ihmiset sanovat usein minulle, 
että olen apostolinen ja palvelutyöni on 
apostolinen, koska autamme kristittyjä 
löytämään oman kutsunsa. Mieluum-

min kuulisin kutsuttavan itseäni työn 
isähahmoksi kuin apostoliksi. Haluan 
koko sydämestäni nostaa eri sukupolvis-
sa ja kansakunnissa poikia ja tyttäriä Ju-
malan kutsuun omassa elämässään. En 
välitä titteleistä.

On esitetty väitteitä, että Healing 
Rooms on osa verkostoa ja salaista 
pyramidia, jota johdetaan ylhäältä tiu-
kan hierarkisesti. Miten kommentoit 
tätä? 
– Sen täytyy sitten olla niin salaista, et-
ten minäkään tiedä siitä mitään. En ole 
tavannut esimerkiksi C. Peter Wagneria 
noin kymmeneen vuoteen enkä jutel-
lut hänen kanssaan. En edes tiedä, mitä 
kaikkea hän tekee tällä hetkellä. Olen 
kiinnostunut siitä, mitä Jeesus tekee. Sii-
nä olen mukana.

Mitä mieltä olet teologisesta ope-
tuksesta, jonka mukaan seurakunta 
nostetaan ennen Jeesuksen paluuta 
maalliseen valtaan, niin että se hallit-
see koko maailmaa, alistaa jalkojensa 
alle vihollisen ja maailman hallitukset 
— ja vasta sitten Jeesus voi saapua ta-
kaisin?  

– Jeesus puhui kuningaskunnasta. 
Jeesus halusi, että me — seurakunta 
maailmassa — tuomme Hänen valta-
kuntaansa ja sen vaikutusta maan pääl-
le niin kuin se on taivaassa. Kyse on 
kuningaskunnasta, jossa Hän hallitsee. 
Haluamme käyttää sitä valtuutusta ja 
täyttää sen tehtävän, jonka Jeesus meille 
antoi. Miltä tämä kaikki näyttää ja mi-
ten pitkälle voimme edistyä ennen kuin 
Jeesus palaa, sitä en tiedä. Milloin Jee-
sus palaa takaisin? Varmaan silloin, kun 
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luonnollisilla tekijöillä”. Grudem toteaa, 
että määritelmä on riittämätön, koska se 
sisältää näkemyksen, jonka mukaan 1) 
Jumala ei ole ihmeen aiheuttaja, 2) Hän 
ei käytä luonnollisia tekijöitä toimiessaan 
epätavallisella tavalla ja olettaa, että Ju-
mala on maailman ulkopuolella. 

Itseasiassa ”ihmeistä” puhuminen 
kertoo maailmankuvasta, jossa ”luon-
nollinen” ja ”yliluonnollinen” erotetaan 
toisistaan. Evankelistat eivät käyttäneet 
sanaa ”ihme” tässä merkityksessä. He 
käyttivät kreikan kielistä sanaa ”merkki” 
(hepr. ’oth, kreik. semeion), joka viittaa 
johonkin toiseen, erityisesti Jumalan toi-
mintaan. ”Ihme” (hepr. mopeth, kreik. 
teras) tarkoittaa tapahtumaa, joka saa 
ihmiset hämmästyksen ja ihmetyksen 
valtaan. ”Voimalliset teot” (hepr. gebu-
rah, kreik. dynamis) on teko, joka sisäl-
tää suuren jumalallisen voiman. Raama-
tun kirjoittajat käyttivät usein ilmaisua 
”ihmeet ja merkit” kun he viittasivat 
ihmeisiin (2. Moos. 7:3; 5. Moos. 6:22; 
Ps. 135.9; Apt. 4:30; 5:12; Room. 15:19) 
Nämä sanat eivät tarkoita ihmettä siinä 
merkityksessä, että jokin tunkeutuu toi-
sesta maailmasta tähän maailmaan. Ne 
merkitsevät signaaleja, merkkejä siitä, 
että Jumala vaikuttaa tässä todellisuu-
dessa. Jumala on läsnä koko ajan, mutta 
ihmeessä hänen voimansa ilmenee epä-
tavallisella tavalla.

Maailmankuva voi estää 
näkemästä 
Miksi ihmeet eivät aina synnytä uskoa 
Jumalaan? Eikö aidon ihmeen tulisi aina 
ja väistämättä synnyttää uskoa Jeesuk-
seen?

Näihin kysymyksiin vastaaminen 
vaati perehtymistä Raamatun kuvaa-
miin ihmeisiin. Yliluonnolliset selityk-
set eivät olleet itsestään selviä Jeesuk-
senkaan aikana. Erään kerran Jeesus 
paransi syntymästään saakka sokean 
(Joh.9). Fariseukset päättelivät, että Jee-
sus ei voinut olla ”Jumalan mies”, koska 
hän ei noudattanut sapattikäskyä vaan 
paransi sairaan tuona päivänä (j.16). 
Sen takia he eivät olleet valmiit usko-
maan, että mies olisi alun perin todella 
ollut sokea (j.18). Heidän maailman-
kuvansa oli koetuksella. Parantunut 
mies puolusti Jeesusta sanomalla, että 
Jeesuksen täytyy olla Jumalasta, koska 
kukaan ei ole ikinä avannut sokeana 
syntyneen silmiä (j.32). Fariseusten re-
aktio osoittaa, miten maailmankuvansa 
kanssa nurkkaan ajettu ihminen toimii: 
he totesivat, että mies on syntinen eikä 
ole arvollinen opettamaan heitä! He 
ajoivat miehen ulos! (j.34).

Jeesus totesi, että hänen toimintansa 
seurauksena sokeat alkavat nähdä ja nä-
kevät sokeutuvat (j.39). Fariseukset när-
kästyivät, koska he tekivät aivan oikean 
johtopäätöksen: he olivat sokeita, vaikka 
he näkivät silmillään (j.40–41). Joka ei 
usko, ei näe Jumalan valtakuntaa ja on 
sokea, vaikka Jumala tekisi ihmeitä.

Ihmeet voidaan torjua
Uskonnollinen sokeus voi olla yhtä 

suurta kuin ateistien kyvyttömyys nähdä 
Jumalan toimintaa. Kristityt uskovaiset 
saattavat torjua Jumalan toiminnan to-
teamalla:

– Minä en ole tottunut tuonkaltai-
seen hengellisyyteen.

– Tuonkaltainen toiminta on outoa 
ja pelottaa minua, se ei siis voi olla Ju-
malasta.

Joskus pelon syynä saattaa olla oman 
kontrollin menettämisen pelko. Kykene-
mättömyys nähdä Jumalan työtä maail-
massa voi mennä niin äärimmilleen, että 
uskovainen leimaa Jumalan työn saata-
nan työksi.

Jeesus paransi erään miehen, joka oli 
sokea ja mykkä (Matt.12:22–28). Fari-
seukset eivät kieltäneet parantumista ja 
siinä ilmenevää voimaa, mutta he lei-
masivat sen saatanan työksi. Niin usko-
mattomalta kuin se kuulostaakin, sama 
ilmiö on toistunut usein niiden kristit-
tyjen joukossa, jotka väittävät tietävänsä 
miten Jumala toimii.

Ihmeillä näyttää siis olevan kaksi-
nainen vaikutus ihmisiin: he suuttu-
vat tai muuttuvat! Farao paatui näh-
dessään ihmeitä ihmeiden jälkeen 
(2 Moos.11:10;14:4). Toisaalta syyria-
lainen sotapäällikkö Naaman tunnusti 
spitaalista parantumisensa jälkeen Israe-
lin Jumalan olevan ainoa oikea Jumala 
(2 Kun.5:14–15).

Lääkärilehden teemanumero 
ihmeparantumisista
Lääkärilehti Duodecim julkaisi ihmei-
tä käsittelevän teemanumeron joulu-
kuussa 2011. Suurin osa artikkeleista 
liittyi lääketieteen ihmeellisyyksiin, 
mutta mukana oli joitakin artikkeleita 
ihmeparantumisista. Yllättävää oli va-
rovaisen myönteinen suhtautuminen 
uskontoon ja ihmeisiin. Lehti sisälsi 
kaksi tapausselostusta äkillisestä pa-
rantumisesta, joihin ajoittui rukous. 
Sen lisäksi eräs artikkeli kertoi, että 
vaikka ymmärrys ihmisen sairauksista 
on lisääntynyt ja lääketiede kehittynyt 
valtavasti, rukous kiinnostaa edelleen. 
Tieteellisissä julkaisusarjoissa ilmes-
tyneiden rukousta käsittelevien artik-
keleiden määrä on lisääntynyt koko 
ajan. Esimerkiksi PubMed -hakujär-
jestelmästä hakulauseella ”prayer and 
healing” löytyi vuoteen 1990 mennes-
sä 341 osumaa, vuosina 1991–2000 
yhteensä 479 osumaa ja aikavälillä 
2001–2010 jo 855 osumaa. Kliinisiksi 
tutkimuksiksi luokiteltiin vain 34 tutki-
musta ja vain muutama näistä osoittau-
tui jollain tavalla kontrolloiduksi.

Rukouksen vaikuttavuus
William Harris ym. julkaisivat vuonna 
1999 Kansas Cityssä tehdyn tutkimuksen, 
jonka mukaan rukoileminen sairaalassa 
olevien sydänpotilaiden puolesta vähen-
si merkitsevästi heidän komplikaatio-
riskiään. Tutkimuksessa rukoiltiin noin 
viidensadan sydänsairauden takia sai-
raalaan otetun potilaan puolesta. Vertai-
luryhmänä toimi samankokoinen jouk-
ko potilaita, joiden puolesta ei rukoiltu. 

Potilaat eivät saaneet tietää, että heidän 
puolestaan rukoiltiin eivätkä esirukoili-
jat tavanneet potilaita tai tienneet heistä 
kuin etunimen. Potilaat jaettiin sattu-
manvaraisesti eri ryhmiin. Rukoilijat oli-
vat läheisten seurakuntien aktiivi jäseniä.

Tutkijat turvautuivat tyypillisiin lää-
ketieteen alan selityksiin, jotka eivät ota 
huomioon Jumalan vaikutusta. Vaikka 
tutkijat eivät osanneet selittää, miksi 
rukous vaikuttaa, he painottivat, että he 
pystyvät kertomaan, mitä tutkimus ei 
osoita. Tutkijoiden mukaan tutkimus ei 
todista sitä, että Jumala vastaa rukouk-
siin tai että Jumalaa ei ole olemassa. He 
osoittivat vain esirukouksen vaikutuk-
sen. Tutkijat tunnustavat, että koko tut-
kimustulos saattaa olla pelkkää tilastol-
lista sattumaa.

Parantaako rukous? Artikkelin kir-
joittajien mukaan siihen on kaksi vas-
tausta: lääketieteen vastaus ja kristityn 
vastaus.  Lääketieteen valossa rukous 
ei paranna. Tutkimukset eivät pysty 
osoittamaan rukouksen voimaa, vaikka 
sitä on yritetty. Luotettavan tutkimus-
asetelman tekeminen on mahdotonta, 
koska rukousta ei voi standardoida eli 
rukouksen määritteleminen on vaikeaa. 
Tieteellinen koe vaatii vertailuryhmää, 
jonka puolesta ei rukoilla, mutta miten 
voimme varmistaa, että niin ei tapahdu? 
Kirjoittajat päättävät artikkelinsa kos-
kettaviin sanoihin:

– Kristityn vastaus on, että totta kai 
rukous parantaa. Kristitylle rukous on 
kuitenkin vielä enemmän. Ilman ruko-
usta kristitty ei voi elää kristittynä. Se on 
välttämätöntä kuin hengitys. Rukous ei 
pelkästään paranna, vaan se kannattaa 
kristityn koko elämän.

Miksi kristittyjen pitäisi rukoilla 
sairaiden puolesta kun lääkäreitäkin 
on tarjolla? Tämä kysymys asettaa jo-
ko-tai-asetelman, joka ei ole oikea. Lää-
kärit, psykologit ja psykiatrit eivät ole 
kristittyjen vihollisia. He tutkivat Ju-
malan luomaa ja samalla syntiinlankee-
muksen vaurioista kärsivää ihmistä ja 
havainnoivat niitä lainalaisuuksia, joita 
luominen ja syntiinlankeemus ovat vai-
kuttaneet. Siksi terveydenhuollon palve-
lujen käyttämisen ei pitäisi olla mikään 
ongelma kristitylle.

Miksi rukoilla ”ihmeitä ja 
merkkejä”?
Miksi Jeesus teki ihmeitä? Miksi kristit-
tyjen tulisi pyytää Jumalalta sairaiden pa-
rantumista, demonien ulosajoa ja muuta 
Jumalan yliluonnollista toimintaa?

Tärkein syy oli se, että ihmeet olivat 
signaaleja siitä, että Jeesuksen mukana 
tuli maailmaan Jesajan julistama lopun 
ajan aikakausi (Matt. 11:4–6 vrt. Jes. 
35:5–6; 61:1). Se merkitsee aikakaut-
ta, jossa Jumalan kuninkuus, Jumalan 
kuningaskunta tai valtakunta on alka-
nut murtautua esille ihmisten keskelle 
(Matt. 10:7–8). Ihmeet, erityisesti pa-
rantumisihmeet ja demonien ulosajot, 
olivat myös osoitus siitä, että Jumalan 
valtakunta oli tullut ihmisten keskelle 
(Matt. 10:7–8; 12:28; Luuk. 9:1–2).

Toinen syy ihmeille oli osoittaa evan-
keliumin sanoman aitous, koska ne sai-
vat ihmiset kääntymään Jumalan puo-
leen (ks. mm. Joh. 4:29; Apt. 2:22; 8:6–8; 
9:35, 42). Nikodemus totesi Jeesukselle: 
”Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Ju-
malan lähettämä opettaja. Ei kukaan 
pysty tekemään sellaisia tunnustekoja 
kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kans-
saan.” (Joh. 3:2)

Kolmas tarkoitus ihmeille oli hädäs-
sä olevien ihmisten auttaminen. Ne oli-
vat osoitus Jeesuksen säälistä kärsiviä 
kohtaan (Matt. 14:14; 20:30, 34; Luuk. 
7:13). Neljäs syy ihmeille oli tuottaa 
kunniaa Jumalalle. Parantumisihmei-
den seurauksena ihmiset saattoivat 
antaa ihmettelevän kiitoksen Jumalalle 
(Matt. 9:8; Joh. 9:3). Viides syy on us-
kovien juurtuminen Jumalan voimaan 
eikä inhimilliseen ymmärrykseen. Paa-
vali toteaa: ”Puheeni ja julistukseni ei 
pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan 
vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, 
jotta teidän uskonne ei perustuisi ih-
misten viisauteen vaan Jumalan voi-
maan.” (1 Kor. 2:4–5) 

Kyse ei ole ihmeiden perässä juokse-
misesta tai niihin keskittymisestä vaan 
siitä, että Jumalan odotetaan toimivan 
yliluonnollisesti eri tilanteissa. Usko 
ei siis perustu  ihmisviisauteen tai filo-
sofiaan, vaan julistus Jeesuksen ristin 
uhrin merkityksestä vapauttaa Jumalan 
voiman (1. Kor.1:23–24), jonka seurauk-
sena Jumalan voimateot vapautuvat seu-
rakunnan keskellä (Gal. 3:5). Paavalin 
mukaan Jumalan valtakunta ei ilmene 
puheina vaan voimana (1. Kor. 4:20).

Kuudes syy parantumisihmeisiin ei 
avaudu helposti ei-juutalaiselle ihmisel-
le: se toi Jumalan yhteyteen ja uskovien 
yhteisöön saastaisina pidetyt ihmiset ja 
liiton ulkopuolella olevat ihmiset. Mo-
net sairaat olivat juutalaisen lain mukaan 
rituaalisesti epäpuhtaita, mikä merkitsi 
sitä, että heidän kosketuksensa saastutti 
muut ihmiset. He olivat jumalanpalvelus-
yhteisön ulkopuolella (3. Moos. 13–15). 
Parantuminen toi heidät takaisin juma-
lanpalvelusyhteisöön! Parantumisella oli 
siis samanlainen merkitys kuin syntisten 
kutsumisella Jumalan luo.

Tervetuloa valtakuntaan
Kun kristityt rukoilevat parantumista 
julkisyntisille, ateisteille, uskonnottomil-
le, seksuaalivähemmistöjen ja etnisten 
ryhmien edustajille sekä erilaisten us-
kontojen kannattajille, he antavat saman 
viestin kuin Jeesus: Jumala toivottaa ter-
vetulleeksi kaikki ihmiset vailla ehtoja! 
Tervetuloa Jumalan valtakuntaan, kaikki 
halveksitut, syrjityt ja sorretut! Jumalan 
armo ja parantuminen on ilmaista eikä 
sen vastaanottaminen edellytä omaa 
hurskautta, vaan se kutsuu kääntymyk-
seen ja synnin hylkäämiseen.

ARI PUONTI
Kirjoittaja on Healing Roomin hallituksen puheenjohtaja ja Hel-
sinki Vineyard-seurakunnan pastori. Kirjoitus perustuu otteeseen 
hänen kirjastaan Kuningaskunta (Päivä Oy, 2015), joka kertoo 
Jumalan valtakunnasta. Väliotsikot toimituksen.

KUVAAJA: JARKKO VERTANEN

S
uomalaisessa keskustelussa pa-
rantumisihmeistä ei voi olla tör-
määmättä siihen, että joku epäi-
lijä ottaa esille Matti E. Miettisen 

lääketieteen väitöskirjan johtopäätökset. 
Miettinen haastatteli helluntaisaarnaaja 
Niilo Yli-Vainion kokouksissa parantu-
neita ihmisiä vuosina 1982–1984. Väi-
töskirja julkaistiin vuonna 1990 nimellä 
”Uskonnolliset ihmeparantumiset lää-
ketieteellis-psykologisesta näkökulmas-
ta”. Miettisen johtopäätös oli murskaava: 
hän ei löytänyt yhtään todistettavaa ih-
meparantumista!

Miettisen tutkimus sisältää kuitenkin 
lukuisia ongelmia. Ensimmäinen ongel-
ma liittyy siihen, miten hän määritteli 
ihmeen. Miettinen toteaa: ”Ihmeistä 
puhuttaessa tarkoitetaan usein tapahtu-
maa tai asiaa, jota ei voida ymmärtää, 
selittää, ja joka näyttää luonnonlakien 
vastaiselle. Ihme alkaa siitä missä tieto 
loppuu. Tiedon lisääntyessä ihmeen raja 
siirtyy. Ihme on kulloinkin asia tai ilmiö, 
jota senhetkisen tietämyksen perusteella 
ei voida ymmärtää tai selittää.”

Miettisen määritelmä ei liitä ih-
meeseen Jumalaa - hänelle ihme on 
tapahtuma, jota ei voida vielä selittää, 
mutta tiedon lisääntyessä ihmeet 
vähentyvät.  Miettisen mukaan ihme al-
kaa siitä mihin tieto loppuu ja siksi ih-
meiden määrä vähenee kun tieto kasvaa. 
Tällainen näkemys sijoittaa tiedon jättä-
miin aukkoihin Jumalan, mutta Hänen 
osuutensa vähenee kun tieto kasvaa. 

Oxfordin yliopiston professori John 
Lennox kritisoi tämän kaltaista ajatusta, 
koska se ei sovellu kristilliseen maail-
mankuvaan. Lennox ottaa esimerkiksi 
Henry Fordin kehittämän polttomoot-
torin. On mahdollista, että ensimmäistä 
kertaa auton nähdessään joku ihminen 
jostain päin maailmaa saattaisi kuvitella, 
että auton moottorin sisällä on ”juma-
la” (herra Ford), joka saa sen käymään. 
Kun kyseinen ihminen alkaa opiskella 
koneenrakennusta ja purkaa moottorin 
palasiksi hän huomaa, että moottorin 
sisällä ei ole herra Fordia. Hän pystyy 
selittämään moottorin toiminnan pel-
kästään ymmärtämällä persoonattomat 
toimintamekanismit. Hän tekee kuiten-
kin filosofisen virheen, jos hän päättelee 
sen perusteella, että autoa ei ole suunni-
tellut kukaan. Sama pätee Jumalaan ja 
maailmankaikkeuteen.

Maailmankuva vaikuttaa 
tulokseen
Tutkijan maailmankuva vaikuttaa väis-
tämättä siihen miten hän tulkitsee nä-
kemänsä ja kokemansa. Miettinen kertoi 
omasta maailmankuvastaan seuraavaa: 

”Uskonnollinen ihmeparantuminen on 
ensisijaisesti kausaalisesti ja intentio-
naalisesti tulkittu luonnollinen paran-
tuminen” (s.77). Suomennos: ihmepa-
rantumisten takana ei ole Jumalaa, vaan 
kyseessä on luonnollinen tapahtuma, 
joka selitetään Jumalan aiheuttamaksi. 
Tämä vaikutti siihen, miten tutkimus 
tulkitsi parantumiskertomukset.

Mitä Miettinen löysi?
Tutkija kävi läpi 611 ihmisen kerto-
muksen ihmeparantumisesta. Tutkitta-
vat lähettivät tutkijoille dokumentteja 
lääkärintodistuksista, laboratoriotutki-
mustuloksista ja röntgenlausunnoista. 
Näiden lähteiden perusteella tehtiin joh-
topäätöksiä. Ainoastaan 177 henkilöä 
haastateltiin, mutta sitä haittasi se, että 
tutkittavat eivät luottaneet tutkijoiden 
motiiveihin (s. 43). Nämä asiat ovat-
kin Miettisen tutkimuksen suurimpina 
puutteina. Tutkimus ei sisällä minkään-
laista selostusta tai pohdintaa rukouksen 
ajoittumisesta sairauden muutokseen. 
Miettisen maailmankuva vaikutti paran-
tumisten tulkintaan seuraavilla tavoilla:

– Syylistä parantuneiden kertomus 
mitätöitiin sillä, että niiden spontaani 
parantumistaipumus on hyvä (s. 47).

– Kilpirauhasen sairauksista pa-
rantuneiden kohdalla todettiin, että 
he olivat kaikki saaneet asianmukaista 
lääketieteellistä hoitoa, mutta tutkija ei 
kertonut miten rukous oli ajoittunut pa-
rantumiseen (s.49).

– Näön osittaista parantumista ei 
pidetty ihmeenä, vaikka henkilöä oli 
uhkaamassa täydellinen sokeutuminen 
(s.54).

– Yhden epilepsiasta parantuneen 
tapauksen tutkija kuittasi kevyesti sano-
malla, että tapaus oli ”mielenkiintoi nen 
–  mut ta ei suinkaan harvinainen ta paus – 
että kohtaukset pysyvät suojatuissa olo-
suh teissa pois ilman lääkkeitäkin” (s.54). 
Jos kohtaukset olivat pysyneet pois ru-
kouksen jälkeen eikö se olisi ollut merkit-
tävä asia?

– Tuki- ja liikuntaelinten sairauk-
sista parantuneiden kivut olivat 
hävinneet, mutta tutkijaa se ei va-
kuuttanut, koska röntgenkuvat 
kertoivat, että orgaanisia muu-
toksia ei ollut tapahtunut tai 
ne olivat lisääntyneet (s.63).

Parantuneiden näkemys
Parantuneista 4/5 katsoi saa-
neensa avun Jumalalta ja 
lääkärien välityksellä, mikä 
kertoo siitä, että uskovai-
set eivät pitäneet lääketie-
dettä uhkana uskolleen. 

Vähemmistön mielestä Jumala puuttui 
suoraan parantumiseen.

Miten Jeesuksen tekemiin ihmei-
siin pitäisi suhtautua, jos käyttäisimme 
Miettisen tarkastelutapaa? Otan esi-
merkiksi kolme Jeesuksen parantamis-
ihmettä. Jeesus paransi Pietarin ano-
pin kuumeesta koskettamalla häntä ja 
käskemällä kuumetta (Mark.1:30–31; 
Luuk.4:39). Hän paransi myös erään 
halvaantuneen miehen antamalla hänen 
syntinsä anteeksi (Mark.2:5–12) ja erään 
toisen miehen surkastuneen käden 
(Mark.3:1–6). Jos nämä ihmiset olisivat 
joutuneet Miettisen tutkittaviksi luulen, 
että hän olisi saattanut todeta, että mi-
kään ei viitannut ihmeparantumisiin, 
koska halvaantuminen saattaa olla läh-
tökohdaltaan psyykkistä ja kuume voi 
kadota itsestään. Kertomus surkastu-
neesta kädestä ei myöskään vakuuttaisi, 
koska sillekin voisi löytyä luonnollinen 
selitys. 

Ihmeen määritelmä
Miten ihme tulisi sitten määritellä? Teo-
logian tohtori Wayne Grudem on poh-
tinut ihmeen raamatullista merkitystä 
kirjassaan Systematic Theology (1994). 
Hänen mukaansa ”ihme on vähemmän 
yleinen Jumalan toiminta, jolla hän he-
rättää ihmisissä kunnioittavaa pelkoa ja 
ihmetystä sekä antaa todistuksen itses-
tään.” Tämä määritelmä ottaa huomioon 

Raamatun maailmankuvan, jossa Jumala 
vaikuttaa aktiivisesti. Sen sijaan monet 
muut määritelmät ihmeestä osoittautu-
vat ongelmalliseksi.

Monet ihmiset määrittelevät ihmeen 
”luonnonlaista poikkeavaksi tapahtu-
maksi” tai ”niiden vastaiseksi toimin-
naksi”. Tämä määritelmä ei perustu 
raamatulliseen maailmankuvaan, koska 
se sisältää ajatuksen siitä, että Jumala ei 
vaikuta enää maailman tapahtumiin ak-
tiivisesti vaan luonnonlait toimivat eril-
lään Hänestä. Ihmeet eivät ole ”Jumalan 
suoraa toimintaa maailmassa”, koska 
sellainen näkemys perustuisi maailman-
kuvaan, jossa maailma toimii irrallaan 
Jumalasta ja Jumala vain poikkeaa siinä 
silloin tällöin. 

Raamatun näkemys
Sitä vastoin Raamatun maailmankuvas-
sa Jumala antaa sateen ihmisille (Matt. 
5:45), saa ruohon kasvamaan (Ps. 104:14) 
ja pitää kaikkea yllä sanansa voimalla 
(Hebr.1:3). Raamatullisessa kosmolo-
giassa taivas ja maa eivät ole vastakohtia 
toisilleen, vaan ne sivuavat toisiaan. Ju-
mala loi maailman ja on aktiivisena sen 
keskellä. Maailman lopussa taivas ja maa 
yhtenevät kokonaan keskenään – Jumala 
luo uuden taivaan ja uuden maan, joissa 
Hän hallitsee (Ilm. 21:1–3).

Ehkäpä yleisin ihmeen määritelmä on 
”tapahtuma, jota on mahdoton selittää 

Voiko parantumisihmeitä tapahtua?
Miksi ihmeet eivät aina synnytä uskoa Jumalaan? Eikö aidon ihmeen 
tulisi aina ja väistämättä synnyttää uskoa Jeesukseen? Miksi Jeesus 
teki ihmeitä? Miksi kristittyjen tulisi pyytää Jumalalta sairaiden 
parantumista, demonien ulosajoa ja muuta Jumalan yliluonnollista 
toimintaa? Pastori Ari Puonti käy läpi tässä kirjoituksessa joitain 
ihmeparantumiseen liittyviä tutkimuksia ja näkökulmia.
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Sinä tiedät, kuinka tärkeää sinulle 
on hengittäminen. Jos tulee keuh-
kotauti, tuberkuloosi ja hengitys 

lakkaa, niin silloin elämäkin lakkaa. Sa-
malla tavalla on meidän rukouselämäm-
me laita. Jos siihen tulee sairautta ja se 
lakkaa, niin me kuolemme hengellisesti. 
Se on järkkymätön totuus. Kukaan ei voi 
olla palava kristitty ellei hän hengitä Ju-
malan ilmaa rukouksessa, kiitoksessa ja 
palvonnassa. Tämän ymmärsivät jo van-
han liiton profeetat.  

Kun me luemme psalmeja, ne ovat 
täynnä Jumalan ylistystä ja kiitosta. Ne 
ovat aina täynnä Jumalan ylistystä. Ja 
jos me tapaamme täällä palavia kristit-
tyjä, se on merkki siitä, että he ylistävät 
Herraa.  Näin tärkeää on rukoilla ja elää 
Hengessä Herran kanssa. Se on herätyk-
sen edellytys. Ilman rukousta ei voi tulla 
herätystä. Se on mahdottomuus, täysin 
mahdotonta. Meidän täytyy ensin tulla 
sisäisesti raskaaksi ja kantaa sydämel-
lämme taakkaa, uudelleen ja uudelleen 
kantaa taakkaa ihmissieluista. Ja eräänä 
päivänä alkaa syntyä uutta elämää. 

Ei kukaan voi synnyttää lastaan, el-
lei hän ensin ole raskaana. Se on joskus 
tuskallista aikaa. Joskus siihen sisältyy 
pelkoa. Siinä on määrätty riski. Joskus 
siihen sisältyy iloa, että uusi elämä pian 
tulee. Mutta elämää ei voi tulla, ellei äiti 
ole raskaana ja odota. 

Raamattu sanoo:
− Siion tunsi kipuja, ja silloin se syn-

nytti lapsensa.  
Ymmärrätkö tämän, että sinun täy-

tyy tulla hengessäsi raskaaksi ja sinun 
täytyy tuntea synnytyskipuja sielujen 
tähden? Joskus sinun täytyy aivan painia 
uudestisyntymisen tuskissa, joskus öitä, 
joskus päiviä. Mutta eräänä päivänä ih-
misiä syntyy Jumalan valtakuntaan. 

Rukouksen lapset syntyvät kivulla
Nykyajan nainen pelkää synnyttämis-
tä. Ennen naiset synnyttivät saunassa 
ja kaikki meni hyvin. Nyt Suomessa on 
maailman hienoimmat ja 100-prosent-

Kuulutko Jumalan perheeseen
tisesti maailman puhtaimmat sairaalat. 
Siitä huolimatta monet äidit pelkäävät 
synnyttämistä. Lääkärit ovat keksineet 
lievitystä tähän. On olemassa sellainen 
letku, joka annetaan äidin käteen ja siinä 
on pieni nappula. Kun äiti makaa siellä 
vuoteella ja painaa sitä nappulaa, sieltä 
tulee ilokaasua, ja äiti tulee pikku hu-
malaan ja vain hymyilee. Ja kun painaa 
oikein paljon kaasua, ei tiedä synnytyk-
sestä mitään. Se on ihmiskeksintö. 

Seurakunnassa tämä ei onnistu. Ih-
misiä ei voida synnyttää noin vain ilo-
kaasulla eikä nappia painamalla, vaan se 
on se vanhanaikainen tapa: 

− Kun Siion kipuja tunsi, silloin se 
synnytti lapsensa. 

Tämä on yksi tämän päivän seura-
kunnan vaikeuksia, käydä synnyttävään 
taisteluun, käydä rukoukseen ja paas-
toon ja tuntea tuskaa hukkuvista ihmi-
sistä, itkeä heidän tähtensä, kärsiä hei-
dän tähtensä, kantaa heitä sydämensä 
päällä öin ja päivin, kunnes ne syntyvät 
Jumalan lapsiksi. Kun seurakunta tajuaa 
tämän, siinä seurakunnassa alkaa herä-
tys. Siellä alkaa joka puolella kuulua ylis-
tystä Herralle. 

Olethan sinä käynyt synnytyslaitok-
sella? Siellä syntyy lapsia, joskus 30−40 
päivässä. Aina, kun jossakin nurkassa 
on tullut uusi elämä, sieltä alkaa kuulua 
ääntä:

− Äää-ää. 
Eikö totta? Elämä ilmaisi, että nyt 

täällä ollaan. Ei tuo vastasyntynyt lapsi 
paljon osaa, mutta se ilmaisee, että minä 
elän. Minä olen. Äää-äää! Se haluaa mai-
toa. Ei se vielä ymmärrä maidosta mi-
tään, eikä se tiedä, mitä maidon kokoon-
pano on. Ei se tiedä, onko se mustasta 
vai valkoisesta lehmästä vai tuleeko se 
äidistä. Mutta täällä vain sanoo:

− Ääää. Maitoa! Maitoa! Ja se huutaa. 
Näin on myös seurakuntaelämäs-

sä. Kun ihminen uudestisyntyy, ei hän 
paljon tiedä. Ei hän tiedä seurakunnas-
ta mitään. Ei hän tiedä Jumalan sanan 
maidosta mitään. Ei hän tiedä Pyhän 

Hengen kasteesta mitään. Ei hän tiedä 
armolahjoista mitään. Mutta elämä on 
syntynyt! Ja sieltä alkaa kuulua jotakin. 

− Kiitos Jeesus! Kiitos Jeesus! Kiitos 
Jeesus!  

Näin alkaa kuulua. Elämä on tullut. 
Elämä on syntynyt. Ja ympärillä olevat 
uskovaiset ovat niin kuin sairaalassa 
äiti, Jeesuksen sanojen mukaan. Hän ei 
muista enää tuskaa sen tähden, että uusi 
ihminen on syntynyt. Äiti iloitsee siellä 
ja sanoo:

− Tuokaa tänne, että minä näen. 
Nyt on uusi muoti, että lapsi tuodaan 

sieltä heti ja se laitetaan äidin rinnalle, 
että äiti saa hetken hyväillä sitä. Äidin 
silmistä vuotaa kyynel: elämä on tullut, 
elämä on tullut. 

Näin on myös seurakunnassa. Kun 
ihminen uudestisyntyy, seurakuntaäidit 
ympärillä iloitsevat ja oikein hyppelevät. 
Ja ne kumartuvat ja kuuntelevat, että 
kiittääkö tämä Herraa. 

Tehtävänä synnyttää lapsia 
valtakuntaan 
Ja tätä tahtoo Herra, että jokainen seu-
rakunta on synnyttävä seurakunta. Mitä 
hyötyä on seurakunnasta, jos ihmiset 
eivät pelastu, kun syntiset eivät pelastu, 
kun kukaan ei tee parannusta, kun ei ku-
kaan täyty Pyhällä Hengellä? Ihmisten 
täytyy pelastua. Sitä varten on seurakun-
ta, että se synnyttää lapsia Jumalan seu-
rakuntaan. Sitä varten on seurakunta, 
että kun ihmisiä tulee sinne, ne muuttu-
vat, uudestisyntyvät, ne kokevat Jumalan 
voiman ja he vapautuvat synneistään ja 
kahleistaan. Sitä varten on seurakunta. 

Ja jos seurakunta ei tahdo ottaa vaa-
rin tästä tehtävästä, se saa marssia hau-
tausmaalle. Sinne suuri muistokivi pääl-
le, ja siihen kultakirjaimilla: ”Kuollut 
seurakunta”. Kuollut seurakunta, mennyt 
manan majoille. Yhdelläkään seurakun-
nalla ei ole oikeutta kantaa Jumalan seu-
rakunnan nimeä, ellei se synnytä lapsia 
Jumalan valtakuntaan. Tämä on niin 
totta kuin minä seison Jumalani edessä. 

Seurakunnan ainoa tehtävä maailmassa 
on synnyttää lapsia Jumalan valtakun-
taan Jumalan Sanalla ja Jumalan Pyhän 
Hengen voimalla. Se on meidän tehtä-
vämme. 

Minä olen joskus sanonut suurissa 
saarnaajien kokouksissa, että jollem-
me me saarnaajat hoida sieluja, otetaan 
saha ja kirves ja lähdetään hakkaamaan 
halkoja metsästä. Siitäkin on jotakin 
hyötyä. Ihmiset saavat puita ja lämmin-
tä. Mutta seurakunta, missä ihmisiä ei 
tule uskoon, siitä ei ole mitään hyötyä, 
ei edes talot lämpene. Siitä ei ole mitään 
hyötyä. Ei mitään hyötyä. Ajan kulua ja 
rahan hukkausta! Seurakunnan tehtävä 
on Uuden testamentin mukaan, että sen 
täytyy alati olla synnytyskivuissa, alati 
voittaa sieluja Herralle. Ja jos mikään, 
niin tämä on Jumalan tahto. 

Apostoli Paavali sanoo: 
− Jumala tahtoo, huomaa, − Jumala 

tahtoo, että kaikki pelastuisivat ja tulisi-
vat tuntemaan totuuden.

Seurakunta varjelee harhaopeilta
Ja Raamattu sanoo edelleen, että Ju-
malan seurakunta on totuuden pylväs 
ja perustus. Jumalan seurakunta on se 
joukko, joka uudesti synnyttää Jumalan 
Sanalla ihmisiä. Ja Jumalan seurakun-
ta on se joukko, missä ihmiset sisällä 
kasvavat Kristuksen tuntemisessa ja Ju-
malan voimassa. Seurakunnan keskellä 
uskoon tulleita voidaan paimentaa ja 
auttaa, etteivät villihenget ja riivaajat vie 
niitä, etteivät harhaopit vie lampaita. 

Tämä maailma on täynnä harhaop-
peja. Ihmiset tekevät mitä hulluimpia 
tekoja. Heitä jopa narrataan erämaihin, 
niin kuin Amerikassa. Ja ihmiset kun 
eivät ole saaneet kasvatusta Jumalan 
seurakunnassa, ne lähtevät juoksemaan 
kaikenlaisen hömpötyksen perässä. Ja 
sitten ne heräävät, kun ne ovat raunioi-
na, kun kaikki on mennyttä. Mutta se 
herääminen on katkeraa. 

Jumala on perustanut seurakunnan, 
missä lapset syntyvät, missä lapset kas-

Jumala kutsui Niilo Yli-Vainion julistamaan Jumalan 
sanaa Hengen voimassa. Yli-Vainion toiminta ylitti 
tuolloin uutiskynnykset ja media raportoi laajasti ih-
meistä, merkeistä ja parantumisista, joita tapahtui 
hänen kokouksissaan. Yli-Vainion voimakkaan toimin-
nan aika oli vuosina 1977–1981 ja loppui hänen kuole-
maansa.

Yli-Vainion näkemys oli, että parantumisten ja ihmei-
den tuli johtaa ihmiset Jeesuksen sisäiseen tuntemi-
seen. Tähän lehteen olemme valinneet yhden aikansa 
herättäjän saarnan, joka puhuu tänäkin päivänä ja tuo 
esiin yhden tärkeimmistä asioista.

”Miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa 
meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän 
osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan 
hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa.” Ef. 1:19–20. 

Mitä on uskoontulo?
Kaipaatko sydämeesi rauhaa, joka ei horju? Tuntuuko elämäsi tyh-
jältä ja merkityksettömältä? Etsitkö toivoa, joka kestää? Voisiko 
usko elävään Jumalaan olla vastaus kysymyksiisi ja kaipaukseesi?

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 Kristuk-
sen. Jeesus on tie Isän Jumalan luokse.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikan-
sa, 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 syntiinlan-
keemus – tottelemattomuus Jumalaa kohtaan – erotti ihmisen Jumalasta. Ih-
misen 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 kuole-
ma, 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 ihmis-
kunnan 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 yksinkertai-
sesti Jeesusta elämääsi joko omin sanoin tai seuraavasti:

”Herra Jeesus Kristus, olen rikkonut Jumalaa vastaan ajatuksin, sanoin, teoin ja 
tekemättä jättämisin. Tarvitsen anteeksiantoa ja sinua. Uskon, että olet ristillä 
kärsinyt rangaistuksen minun syntieni tähden. Anna minulle anteeksi kaikki pa-
hat 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)

vavat, missä niitä hoidetaan, missä niistä 
pidetään huolta ja missä niiden parasta 
ajatellaan. 

Jumala on myös luonut perheen. Aja-
telkaapa, jos ei olisi perhettä, jos kaikki 
olisi sekaisin maailmassa, jos ei olisi ko-
tia ja ihmiset eläisivät aivan sekaisin. Voi 
ajatella, minkälaisia lapsia tulisi maa-
ilmaan. Yksikään lapsi ei tietäisi, missä 
minun kotini on. Koko luomakunta me-
nisi sekaisin. Jumala on luonut perheen, 
missä on isä ja äiti, mihin lapset synty-
vät, missä ne ruokitaan ja kasvatetaan ja 
missä ne hoidetaan, niin että niistä tulee 
terveitä kansalaisia. Ja jos saatana saa 
perheen hajalle, lapset ovat tuuliajolla. 
Seurakunta on Jumalan perhe.

Raamattu sanoo: 
− Te olette Jumalan kansalaisia, Ju-

malan perhettä.
Jumalan perhettä. Kaikki uudestisyn-

tyneet kuuluvat Jumalan perheväkeen. Ja 
tämä on suloinen perhe. Täällä on mo-
nenlaisia lapsia. Ei täällä kaikki lapset 
kilttejä aina ole. Mutta ne ovat kuitenkin 
lapsia ja niistä kasvaa. Joskus annetaan 
vähän piiskaa mutta rakkaudessa. Joskus 
ojennetaan mutta rakkaudessa. Mutta 
siellä myös ruokitaan ja juotetaan Ju-
malan Hengellä ja Jumalan voimalla. Oi 
miten Jumala onkaan järjestänyt hienon 
kodin meille! Minä en koskaan luopuisi 
seurakuntaelämästä, sillä minä tunnen 
itseni turvalliseksi seurakunnassa, koska 
siellä ajatellaan vain minun parastani, 
minun menestystäni ja minun tulevai-
suuttani. 

Vain elävät jäsenet kuuluvat 
seurakuntaan
Varmaan sinäkin olet seurakunnan elä-
vä jäsen. Seurakunnassa on vain eläviä 
jäseniä. Jos perheessä joku sen jäsenistä 
kuolee, vaikka se olisi ollut kuinka ar-

vokas, hänet viedään pois. Minun hyvä 
ystäväni Torontossa, hän oli Hollannissa 
tulkkinani, hän on koko elämänsä käynyt 
koulua, ja hän oli jo 34−35 vuotta vanha. 
Hän olisi juuri valmistunut itämaisten 
kielten tohtoriksi. Hänen vaimonsa ra-
kasti häntä. Nyt muutama viikko sitten 
hän kuoli. Hän oli rakas tässä kodissa. 
Hän oli yksi maailman suloisimpia mie-
hiä. Mutta kun hän kuoli, hänet vietiin 
hautausmaalle ja erotettiin siitä perhees-
tä, vaikka se oli niin katkeraa. Hän oli 
kuollut ja hänet täytyi viedä pois. 

Perheessä on vain eläviä jäseniä. Vain 
eläviä jäseniä. Jumalan seurakunnassa 
on vain eläviä jäseniä. Jumalattomat ei-
vät viihdy vanhurskasten seurakunnas-
sa, sanoo Raamattu. Seurakunnassa on 
vain uudestisyntyneitä, Jumalan yhtey-
dessä eläviä ihmisiä. Kuolleet ovat seu-
rakunnan ulkopuolella, elävät ovat sisä-
puolella. Tämä on totuus, muuttumaton 
totuus. 

Oletko sinä elävä? Elävä perheenjä-
sen? Elävä kristitty? Pyhällä Hengellä 
täytetty kristitty? Hengessä elävä kris-
titty? Silloin sinä olet Jumalan kansan 
keskellä. Tämä on ihana totuus. Se on 
jumalallinen säädös. Kukaan ihminen 
ei voi muuttaa sitä toiseksi. Se on näin 
ja pysyy näin. Ja eräänä päivänä Jeesus 
tulee ja Hän hakee perheensä kotiin. 

Jeesus sanoi: 
−Vaikka minä menen valmistamaan 

teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan 
teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, 
missä minä olen.

Isän kanssa uuteen kotiin
Meillä oli pitkä sota, viime sota. Minä-
kin olin siellä monia vuosia. Vasta jou-
luksi 1944 pääsin pois sodasta. Ja meillä 
jouduttiin evakuoimaan 300 000 ihmistä 
Karjalasta. Suomi on pieni kansa. Mei-

tä on nyt 4 miljoonaa 700.000. Mutta 
silloin sota-aikana ei ollut vielä näin 
paljoa. Ja siitä 300.000 ihmistä piti ma-
joittaa, se oli paljon vaikeampaa. Sotaa 
oli käyty viisi vuotta. Ei tahtonut olla 
vaatteita, ei ruokaa, ei rahaa, oikeastaan 
ei mitään. Sota oli vienyt kaiken. Ja täl-
lainen joukko ihmisiä piti majoittaa. 

Aikaa kului. Ne miehet, jotka olivat 
selvinneet sodasta hengissä, lähtivät eri 
paikkakunnille ja he jättivät perheen-
sä jonnekin. Ja kun he löysivät sopivan 
asuma-alueen, he alkoivat rakentaa siel-
lä pientä kotia. Kun he saivat kodin val-
miiksi, kirjoittivat he vaimolle kirjeitä: 

− Minä olen saanut vuokrata täältä 
asunnon, tai, − Minä olen rakentanut 
pienen asunnon. 

Ja taas tuli kirjeitä: 
− Pian minä haen teidät tänne. Pian 

minä haen.
Ja vaimo, aina kun tuli kirje, luki 

suurella jännityksellä, ja lapset tulivat 
ympärille. 

− Mitä isä kirjoittaa? Mitä isä kirjoit-
taa? Joko isä hakee meidät? Joko siellä 
on koti valmis? Lue nopeasti, äiti.

Ja äiti luki: 
− Rakas vaimoni ja rakkaat lapseni. 

Minä olen tehnyt työtä yötä päivää. Nyt 
minä olen Nakkilan pitäjässä. Minä olen 
saanut pienen asunnon. Minä olen nyt 
saanut sinne vähän huonekaluja. Kahden 
viikon kuluttua minä tulen kotiin teidän 
luoksenne, ja sitten me muutamme.

Lapset sanovat: 
− Äiti mitä?! Joko me muutamme 

kahden viikon kuluttua? Joko me muu-
tamme? 

Ja kun tuli seuraava päivä ja lapset 
menivät kylälle, he huusivat siellä toisille 
lapsille: 

− Me muutamme kahden viikon 
kuluttua! Isältä tuli kirje, isä tulee hake-

maan meidät.
Siellä iloittiin. Ja eräänä päivänä he 

muuttivat. Kaikille rakennettiin uudet 
talot. 

Minä tulen pian
Jeesus on lähettänyt meille kirjeitä tai-
vaasta, viestejä taivaasta. Tässä rakkaus-
kirjeessä Hän kirjoittaa morsiamelleen 
seuraavat sanat: 

− Minä tulen pian. Minä tulen pian. 
Seurakunnan isät ja äidit lukevat sitä 

lapsille, ja seurakuntalaiset lämpenevät. 
Joko Herra Jeesus tulee pian? Joko Jeesus 
tulee pian? Ja siellä luetaan: 

− Täällä sanotaan, että Israel on ollut 
jo niin kauan itsenäisenä, vain muutama 
vuosi enää, niin sukupolvi on mennyt 
sen perustamisesta. Täällä sanotaan: − 
Jeesus tulee pian. 

Ja seurakunnan lapset iloitsevat:
− Jeesus tulee! Ja ne kaduillakin iloit-

sevat. Ne tapaavat kadulla puliukonkin 
ja ne sanovat puliukolle: − Tiedätkö, 
minä menen kotiin? Jeesus tulee! Tu-
letko sinäkin? Ja ystäville, sukulaisille, 
työtovereille he kertovat: − Jeesus tulee. 
Minä menen kotiin. 

Ja he ovat hyvällä mielellä. Ja eräänä 
päivänä pasuunat soivat, ylienkelin ääni 
kuuluu, käskyhuuto kuuluu: Ylkä tulee! 
Ja ne, jotka olivat valmiit, menevät Hä-
nen kanssaan häihin, ja ovi suljetaan. Oi,  
mikä armo kuulua Jumalan seurakun-
taan! Kuulua Jumalan kansaan, kuulua 
Jumalan perheeseen ja rakastaa Jeesusta. 
Ja rakastaa perheväkeä. 

NIILO YLI-VAINIO

Niilo Yli-Vainion saarna, joka on pidetty vuosina 1977–1981 , 
väliotsikot toimituksen.
Saarna on kirjasta `Oli mies Jumalan lähettämä ,́ s. 27–34, 
RV-kirjat 1982.
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Jumalan Henki puhuu yhä palvelijoittensa kautta rohkaisten, kannustaen , ohjaten ja joskus myös 
varoittaen. Raamattu itse asiassa sanoo, että Jumala ei tee mitään puhumatta ensin palvelijoilleen, Aamos 3:7. 

– Minä suren tätä riitaa keskuudessanne. Minun 
sieluni on syvästi murheellinen kansastani. 
Kääntykää ja tehkää parannus. Nyt on aika val-
voa – valvoa omaa sydäntä ja murehtia mitä sieltä 
löytyy. Älkää murehtiko toisen sydäntä, omas-
sanne on riittävästi tekemistä. Tehkää parannus 
ja kääntykää. Tehkää niitä ensimmäisiä tekoja, 
palatkaa ensirakkauteen. Valvokaa, rakkaat lapse-
ni, valvokaa – etten löytäisi teitä palatessani alas-
tomina ja paljaina (Ilm. 3:18, 16:15).

– Muistakaa tämä sana – minä tulen pian. 
Muistakaa sana, jonka sanoin. Kun näette oksissa 
silmut, tiedätte että kevät on jo lähellä. Kun nämä 
kaikki tapahtuvat, tiedätte, että aika on jo lähellä. 
Mutta monen sydän kylmenee, rakkaus vähenee ja 
veli nousee veljeä vastaan. Veljeä syytetään epäpy-
hästä sydämestä käsin.

– Muistakaa sana, jonka Pyhä Henki puhui: il-
man pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pyhi-
tystä minä haluan – se on sydämen armahtavaisuut-
ta ja laupeutta toisia kohtaan. Heitäkin kohtaan, 
jotka vaeltavat samaa tietä, mutta matkaavat eri 
kohdassa ja erilaisen taakkojen rasittamina. Näh-
kää, että saatana on laittanut heidän selkäänsä taak-
koja, kiviä kompastukseksi ja vaatteet ovat tahraan-
tuneet. Olkaa armollisia myös heitä kohtaan, jotka 
eivät vielä ole tätä tietä löytäneet. Olkaa armahta-
vaiset, niin saatte itsekin kokea armoa. Muistakaa 
sana jonka olen puhunut: millä mitalla mittaatte, 
sillä teille mitataan. Teidän tekonne kiertyvät eteen-
ne. Laupeutta minä tahdon, en uhria.

Sitten katseeni vietiin Saudi-Arabiaan. Siellä 
oli jotain liikehdintää tapahtumassa, mutta Pyhä 
Henki ei puhunut muuta, kuin näytti maan ja sen, 
että sieltä lähti liikettä pohjoiseen. Sitten Irak ja 
Turkki nostettiin keskiöön. 

Näin, että valtava enkeli oli asettanut jalkansa 
Eufrat-virran alueelle. Toisen jalan virran eteläpää-
hän, toisen pohjoiseen.

– Pasuunaan on jo puhallettu, enkelini seisoo 
jo Eufrat-virran alueella, tuon eteläisen maan yllä. 
Etelästä lähtee virta liikkeelle (Ilm. 9:14).

Näin virran nousevan ja muodostavan aaltoja 
etelästä pohjoiseen. Aallot huuhtovat laajaa aluetta, 
aaltoja tuli useita ja ne peittivät kansoja ja maita. 

Henkeni alkoi täristä, ruumistani heikotti.
– Puhu sinä minkä minä sanon. Älä jätä ai-

noaakaan sanaa sanomatta. 
– Rukoilkaa lapseni, rukoilkaa kansani puolesta, 

siunatkaa omaisuuskansaani Israelia. Näiden kaik-
kien täytyy tapahtua, että kirjoitukset täyttyvät. 

– Pidä sinä kiinni minun sanoistani, sillä ne 
ovat puhtainta kultaa, ota ne aarteeksesi. Varjele 
sanojani sydämessäsi ja pidä ne silmiesi edessä, 
niin ne suojaavat sinut siltä mitä tuleman pitää.

SUSANNE LAITINEN 6.3.16

Olimme mieheni kanssa rukouskäve-
lyllä, jolloin Pyhä Henki sanoi:
– Valvokaa, sillä minä tulen pian!
Ymmärsin, että Pyhä Henki puhui 
oman sydämen valvomisesta ja että 
Hän halusi puhua vielä enemmän. 
Seuraavana päivänä sanomaan tuli 
jatkoa.

PROFETIA JULISTAJILLE JA TODISTAJILLE
Pyhä Henki alkoi erityisellä 
tavalla kosketella minua 
kysymyksellä evankeliumin 
sanomasta ja sen julistami-
sesta. Alkaessani rukoilla 
koin Herran tahtovan pu-
hutella sydäntäni ja koko 
pyhän papistonsa, kaikkien 
omiensa, sydäntä. 

Herra, jonka nimi on Voideltu Vapahta-
ja, Jeesus Kristus, on tarkkaillut seura-
kuntaansa tulisilla silmillään ja nähnyt 
niiden sydämen ja suun, puheet ja kir-
joitukset, jotka Hän on kutsunut julis-
tamaan iankaikkista evankeliumiaan. 
Tämä on se sanoma, jonka hengessäni 
ymmärsin ja kuulin – rukoile ja koettele 

sydämessäsi, puhuuko Pyhä Henki siinä 
jotakin Sinulle:

– Minä olen kutsunut sinut rak-
kaani, jotta kantaisit minun sydäntäni ja 
minun Sanaani tämän sukupolven kes-
kellä. Olen nähnyt, kuinka olet taistellut 
etkä ole tahtonut antaa periksi epäon-
nistumisistasi ja tappioistasi huolimatta. 
Älä pelkää – minun Henkeni on run-
saasti voiteleva, virvoittava, nostava ja 
rohkaiseva sinua, jos pysyt uskollisena 
minun evankeliumilleni – sanomalle-
ni suuresta ilosta, jonka olen lahjoit-
tanut sinulle, rakkaani, samoin kuin 
myös kaikille syntisille ja kadotetuille ja 
sairaille ihmisille sinun ympärilläsi.

– Sinä olet nähnyt kuolemaa ja pi-
meyttä ympärilläsi ja myös omassa 
sydämessäsi, mutta älä julista kuole-
maa ja pimeyttä, vaan julista elämää ja 
valoa, joka vuotaa minun sydämestäni 

pimeyden keskelle. Sinä olet nähnyt 
hengellistä sekaannusta ja hämme-
nystä, mutta älä julista sekaannusta ja 
hämmennystä, vaan julista selkeyttä 
ja rauhaa – minun rauhaani, jonka 
minä olen pysyvästi ja täysimääräisesti 
lahjoittanut kalliissa veressäni – julis-
ta sitä tyyneyttä ja mielen lepoa, joka 
minun sydämestäni vuotaa.

– Olet nähnyt kansassani penseyttä 
ja kylmyyttä, mutta älä julista penseyttä 
ja kylmyyttä, vaan julista palavaa ensi-
rakkautta, minun rakkauttani, jolla 
minä rakastan kaikkia särkyneitä, ala-
spainettuja, epäonnistuneita, kotinsa, 
puolisonsa, lapsensa, työnsä, ihmissuh-
teensa ja elämänuskonsa menettäneitä 
ihmislapsia – julista rakkautta, joka 
vuotaa minun sydämestäni ilman hin-
taa ja ehtoja jokaiseen, joka minun 
nimeäni avukseen huutaa.

– Olet nähnyt masennusta, sairaut-
ta ja voimattomuutta, mutta älä julista 
voimattomuutta ja sairautta, vaan ju-
lista virvoitusta ja parantumista minun 
pyhissä haavoissani – julista kaikkialla 
minun rauhaani ja minun täydellistä 
hyvää tahtoani, joka minulla on ih-
misiä kohtaan, julista minun evankeli-
umiani, joka ei ole sanomaa tuomiosta 
vaan sanomaa anteeksiantamuksesta, 
pa ran tumisesta ja suuresta ilosta, sillä 
minä olen Herra ja olen lähettänyt sinut 
sanan saattajakseni julistamaan ilo sano-
maa Poikani ylösnousemuksesta – en 
ihmisen aivoituksia – ja minä olen myös 
vahvistava oman evankeliumini totuu-
den kaikilla ihmeillä, merkeillä ja tun-
nusteoilla, jotka siihen kuuluvat pyhän 
Raamatun, minun Sanani, mukaisesti. 

VEIKKO PEKKI 11/2001

David Wilkerson oli rukouk-
sessa eräänä iltana vuonna 
1973. Silloin hänen eteensä 
tuli sarja näkyjä tulevaisuu-
den tapahtumista. Hän on 
kirjoittanut näyt kirjaansa, 
jonka nimi on ”Näky”.

Kaikkein suurin kiusaus viimeisille 
kristityille on hyvinvointi. Raamat-
tu sanoo, että viimeisinä aikoina tulee 
olemaan kristittyjä, jotka ovat puolisy-
dämisiä, rikkaita ja hyvinvoivia. Varal-
lisuudessa ja menestyksessä ei sinänsä 
ole mitään pahaa. Useimmat Raamatun 
patriarkat olivat hyvin varakkaita. Eikä 
Jumalalla ole vaurautta eikä menesty-
mistä vastaan, koska Raamattu sanoo: 
”Hän tahtoo palvelijansa parasta.”(Ps. 
35:27) Kuitenkin näen, että hyvinvointi 
pettää miljoonia kristittyjä. Hyvinvointi 
huolestuttaa ja koettelee viimeisiä kris-
tittyjä enemmän kuin köyhyys. Näen 
miten tuhannet kristityt kiintyvät tava-
roihinsa ja miten ne lakkaamatta vai-

vaavat heitä. Heistä tulee välinpitämät-
tömiä, sokeita, heikkoja ja hengellisesti 
alastomia. Kaiken materialistisuuden 
keskellä he ovat kurjia ja tyytymättö-
miä. 

Näyssäni näen saatanan seisovan 
taka-alalla nauramassa pahanilkis-
tä naurua: ”Katso kaikkia rahahulluja 
kristittyjä, keikareita! Hankkikaa vain 
kasoittain rahaa! Ostakaa uusia huo-
nekaluja! Hankkikaa suurempia autoja! 
Tämä kaikki sai Lootin sukupolven rau-
nioiksi, niin se saa teidätkin. Te hyvin 
palkatut, hyvin syöneet ja mukavuutta 
rakastavat kristityt käytte laiskoiksi, vä-
linpitämättömiksi ja siksi olette helppo 
saalis. Jumala – anna heille lisää tuota 
kaikkea.” 

Jumala, joka omistaa kaiken, ei ha-
lua mitään mitä ihmisellä on. Hän ha-
luaa ainoastaan ensimmäisen sijan nii-
den sydämissä, jotka kutsuvat itseään 
Hänen nimellään. 

Näen monien viimeisen ajan kris-
tittyjen joutuvan perikatoon siksi, 
etteivät he voi olla rakastamatta nau-
tintoja. Näen tuhansien kristittyjen 
istuvan teattereissa asettuen alttiiksi 

häpeällisille esityksille, joita he kerran 
vihasivat. He eivät ole antautuneet mi-
hinkään erikoiseen syntiin, vaan ovat 
langenneet elokuvien, kutsujen, seu-
raelämän ja juominkien hyvinvoiviksi 
orjiksi. He eivät oikeastaan ole syntisiä 
Jumalan edessä, ainoastaan vieraita Hä-
nelle. Heillä on niin kiire keinuessaan 
mukana vauhdissa ja yrittäessään elää 
vapautunutta kristillistä elämää, että ei-
vät edes tiedä, miten ovat muuttuneet ja 
millaisiksi ovat tulleet. 

Näen, että tulevaisuuden synti on 
vapaa-ajan väärinkäyttö. Ei tällä ole mi-
tään tekemistä niiden viikkojen kanssa, 
jotka on vietetty lomalla tai retkillä tai 
harrastuksen parissa. Ei! Uskon, että 
nämä kaikki asiat ovat hyviä. Puhun 
kaikesta hukkaan tuhlatusta ajasta, joka 
ihmisellä on käytettävänään valitakseen 
itse, miten sen käyttää – ajasta, jonka 
hän voisi käyttää keskustelemiseen tai-
vaallisen Isän kanssa. 

Näen, että saatana tulee jälleen 
syyttämään viimeisiä kristittyjä. ”Kat-
so lopunajan kristittyä, tuota television 
orjaa! Hän kuluttaa tuntikausia aikaan-
sa katsomalla sarjafilmejä ja urheiluot-

teluita, mutta hänellä ei ole aikaa olla 
kahden kesken Jumalan kanssa. Hän ei 
saa Jumalaa mahtumaan aikatauluun-
sa. Hän metsästää, kalastaa, matkustaa, 
pelaa golfia, tennistä ja koripalloa. Hän 
käy elokuvissa ja kutsuilla ja hänestä 
on tullut kyläluuta, mutta hänellä ei 
ole aikaa lukea Raamattua tai rukoilla. 
Tämäkö on se lopunajan kristitty, joka 
vaeltaa uskossa? Onko tämä se kristit-
ty, jonka usko voittaa maailman?” 

Suurin synti Jumalaa vastaan on yk-
sikertaisesti se, että ihmiset eivät välitä 
Hänestä silloin, kun Hän selvästi kut-
suu. Näen tässä salassa tapahtunutta 
kehitystä. Lopun ajan kristityt, jotka 
elävät paljon lähempänä Kristuksen 
tulemusta kuin ensimmäiset kristityt, 
viettävät kaikkein vähiten aikaa Hänen 
edessään.” 

DAVID WILKERSON

David Wilkersonin sai huhtikuussa 1973 laajan näyn, joka on 

julkaistu kirjana ’Näky’, s. 54-56, Ari-kustannus 1986. Oheinen 

profetia on osa kyseistä näkyä. Teksti julkaistiin Healing Roomin 

lehdessä 1/2013. Sanoman ajankohtaisuuden vuoksi profetia 

julkaistaan uudelleen. 
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Näen Jeesuksen vallassaan ja voimassaan. Valtava 
kirkkaus ympäröi Häntä. Kirkkaus ei niinkään ol-
lut vain valoa, vaan sitä luonnehti valtava auktori-
teetti, valtasuuruus ja valta. Kun Hän avasi suunsa, 
suusta lähti valta ja tuli. Tulivirta lähti ulos Hänes-
tä. Hän sanoi sanan, ja väkevät enkelit lähtivät heti 
seisomaan Suomen rajalle. Enkelit ovat niin kook-
kaita, ettei niitä ole kovin monta Suomen rajalla. 
Enkeleille oli annettu suuri auktoriteetti. Niillä on 
isot, yksiteräiset, leveälapaiset ja muodoltaan kaa-
revateräiset sapelit käsissään.

Jeesus sanoi sanan, koska Hänen omansa ovat 
huutaneet Hänen puoleensa. Hänen käskystään 
nämä väkevät enkelit seisovat Suomen ja Venäjän 
rajalla, eivätkä saatanan joukot voi edetä Suomen 
rajan toiselle puolelle. 

Venäjän puolella, aivan rajan tuntumassa, 
on saatanan joukkojen valtava armeija: tykkejä, 
panssarivaunuja, lennostoja, miehiä aseet olallaan 
joukko-osasto toisensa jälkeen. Niitä on massiivi-
sia määriä mustaten maan kuin heinäsirkkalauma 
mustaa taivaan. Enkeleihin verrattuna nuo jouk-
ko-osastot, panssarit ja muut sotakalustot ovat 
pieniä kuin muurahaiset, mutta niitä on todella 
paljon. Joukot seisoivat rajan tuntumassa, mutta 
vain siihen asti, mihin niiden oli sallittu edetä, ja 
ne odottivat esteen poistumista rajalta. Sillä hetkel-
lä jos/kun enkelit siirtyvät sivuun, saatanan joukot 
pääsevät etenemään. Eivät yhtään aiemmin.

Kysyn, mikä on se tekijä, joka saa enkelit siirty-
mään sivuun Suomen rajalta? Kysyin kolme kertaa.

Henki sanoo:
− Kuuntele tarkkaan, katsele tarkkaan. Se min-

kä minä sinulle puhun, puhu ääneen, kerro kan-
salleni. 

Sitten taivas alkoi laulaa:
− Pyhä, Pyhä, Pyhä, Pyhä, Pyhä…! Kaikki tai-

vas huusi: − Pyhä, Pyhä, Pyhä on Herra Jumala, 
Kaikkivaltias. Hän oli, Hän on ja Hän tuleva on. 
Sinä olet! Tämä toistui ja toistui.

Henki sanoo:
− Tule!
Sitten taivaaseen laskeutui hiljaisuus. Hiljaisuus 

oli pitkä. Ikään kuin kaikki olisivat pidättäneet 
hengitystään.

Pitkän hiljaisuuden jälkeen ilmestyy silmieni 
eteen toinen kuva Etelä-Euroopan kartasta, jossa 
Kreikan eteläosaan on piirretty punainen ympyrä. 
Punainen ympyrä oli piirretty laajalle alueelle, ym-
pyrän reunat ulottuivat lähes puoleen väliin Kreik-
kaa. 

Sen jälkeen näin, että Kreikan eteläpuolisesta 
merestä nousee meri isolla kaarella ylöspäin, niin 

kuin kangas nousee, kun sen alapuolelta nostetaan 
soikean pitkulaisella esineellä kangasta ylöspäin. 
Meren kaareutuessa ylöspäin sieltä tulee jotain, 
meri antaa jotain kohti Kreikan eteläkärkeä. Se ei 
ollut hyvää.

− Minkä Henki sinulle puhuu, se puhu! 
Sitten katseeni palaa takaisin katsomaan Suo-

men ja Venäjän välistä rajaa. Ne ovat pyhien ru-
koukset, jotka pitävät enkelit seisomassa Jumalan 
käskystä rajalla. Kuitenkin valtaosa pyhistä ei ta-
jua, mikä aika on. Näen pyhien nauravan, juhli-
van keskenään, katsovan tv:tä ja surffaavan netis-
sä. Osa on huolissaan, mutta he eivät osaa toimia. 
Näen heidän aiemmin verellä pestyn, valkoisen 
vaatteensa tahraantuneen. Hengellinen huoletto-
muus on vallannut pyhät. Evankeliumin kengät 
seisovat nurkassa, osalla käyttämättömänä, osalla 
vain hiukan käytettynä. Mammona on pettänyt 
pyhiä niin, että osa heistä on sokeutunut, osa nä-
kee vain heikosti. He elävät kuin muutkin ihmiset.

Vain harva pyhistä kuulee, mitä Henki seu-
rakunnalle sanoo. Vain harva huutaa Hänen ar-
moaan. Vain harva ymmärtää mikä aika on. 

Sitten Henki sanoi: − Katso, minä näytän, mikä 
tuleva on. Minä lasken voimaani ja kirkkauttani 
yhä enemmän niihin astioihin, jotka ovat suostu-
neet minun puhdistettavikseni. Niille jotka ovat 
kestäneet koetukset. Vain puhtaisiin astioihin voin 
laskea kirkkauttani ja pyhyyttäni. Katso, minä olen 
Pyhä, ja läsnäoloani voivat kantaa vain ne, jotka 
ovat kestäneet tuleni puhdistuksen. Jokainen astia 
on minun tulellani puhdistettava ja pyhitettävä. Ei 
ole muuta tietä.

− Ne, jotka kantavat minun läsnäoloani, tulevat 
nousemaan ja loistamaan yhä kirkkaammin. Minä 
tulen lisäämään läsnäoloani, voiteluani ja voimaani 
heissä. 

− Samalla näet, kuinka ero pyhitetyn ja epäpy-
hän astian välillä tulee suurenemaan. Älä ihmette-
le, että epäpyhä astia, lihan lapsi (Ismael) edelleen-
kin vainoaa puhdistettua lupauksen lasta (Isak). 
Älä pelkää heitä, sillä näin täytyy tapahtua, että 
paljastuu, mikä on pyhitettyä ja mikä epäpyhää.

”Jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun kään-
tyä. Ja sinä saat seisoa minun edessäni. Ja jos sinä 
tuot esiin jaloa, et arvotonta, niin sinä saat olla 
minun suunani. He kääntyvät sinun tykösi, mutta 
sinä et käänny heidän tykönsä. Ja minä teen sinut 
vahvaksi vaskimuuriksi tätä kansaa vastaan.” (Jer. 
15:19).

Tämä näky kesti noin 1,5 tunnin ajan.

SUSANNE LAITINEN 29.8.14

Istun perjantai-iltana kotini olohuoneessa, jossa on ikkunat kiinni. Olen ru-
kouksessa hiljaa, ja pitäessäni käsiä ylhäällä alkaa yhtäkkiä molemmissa kä-
sissäni tuntua ilmanvirtausta, kuin kevyttä tuulta. Ymmärsin, että enkeli tuli 
tuomaan sanomaa.  Sitten yhtäkkiä alkoi kuvia tulla silmieni eteen:

NÄEN JEESUKSEN VALLASSA 
JA VOIMASSAAN

MINÄ TULEN 
PIAN
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ESPOO – Leppävaara
Albergan Kartano
Sokerilinnantie 7, sisäpiha
Tiistaisin 30.8.–13.12.16 ( 6.12. 
suljettu)

ESPOO – Matinkylä
Monitoimitalo
Matinraitti 17
Parilliset Ti 6.9.–29.11.16

HELSINKI–Itä
Kontulan lähiöasema
Kontulan ostari
Keskiviikkoisin 14.9.–7.12.16 
(19.10. suljettu)
Huom. Klo 18.30–20.00

HELSINKI –Pasila
Suur–Helsingin kristillinen koulu
Palkkatilankatu 6D
Torstaisin 1.9.–8.12.16

HÄMEENLINNA
Läntinen lähiökeskus 
Sammontie 4
Parittomat perjantait 2.9.–9.12.16

JOENSUU
Kanervalatalo
Leinikkitie 1
Parittomat torstait 15.9.–22.12.16

JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän kristillinen koulu, 
Voionmaankatu 18
parilliset pe 26.8.–16.12.16 ja 
27.1.–19.5.17

JÄMSÄ
Säterintie 2, II krs
(Käynti pizzerian puoleisesta 
päästä)
Maanantaisin 5.9.–5.12.16
Huom. klo 18.–19.30

KAUHAVA
Pikkupappila
Kirkkotie 17
Keskiviikot 7.9 / 5.10 / 2.11 / 7.12.16

KERAVA
Kaupinkuja 5
Parilliset maanantait 5.9.–
28.11.16

KEURUUN SEUTU
Keuruu, Pisara, Keuruuntie 16
parilliset ti 6.9. – 29.11. 16
Huom. klo 17.00–18.30

Virrat, Virtaintie, Kyläilykahvila
to 22.9; 27.10; 24.11. 16   
Huom. klo 17.00–18.30

Vilppula, Repolankatu 7 B 9
su 25.9; 23.10; 20.11.16   
Huom. klo 16.00–17.30

Multia, Keskustie 33
ke 7.9; 5.10; 2.11; 7.12.16 
Huom. klo 11.00–12.30

KOTKA
Karhulantie 33 
Karhulan srk-keskuksen tilat 
Parittomat maanantait 
15.8.–5.12.16

KOUVOLA
Koiviston talo
Marjoniementie 7
Parilliset tiistait 6.9.–29.11.16

KUOPIO
Metro–srk:n tilat 
Lapinlinnankatu 6 
Torstaisin 1.9.–8.12.16

LAHTI
Ristin kirkko
Kirkkokatu 4
Ma 5.9. / 12.9. / 19.9. / 3.10. / 
10.10. / 24.10  / 7.11. / 21.11.16

Liipolan seurakuntakeskus
Ostoskatu 7
Ma 14.11./12.12.16

LAPUA
Sävelsiivet, Kustaa Tiituntie 1
Ks. aukioloajat netistä.

LOHJA
Mäntynummen srk–talo
Mäntynummentie 17
Parilliset tiistait 6.9./20.9./18.10./
1.11./15.11./29.11.16
(4.10.16 suljettu)

MUONIO
Muonion srk:n ”Kanttorila”
Puthaanrannantie 16 as 1
Parittomat tiistait 16.8.–22.11.16
Ma 5.12/ 19.12.16

NAANTALI
Naantalin seurakuntakeskus, 
alakerta
Piispantie 2
Torstait 
22.9./20.10./17.11./8.12.16

NURMIJÄRVI
Vanha Pappila
Pappilantie 1
Maanantait 
5.9./3.10./7.11./19.12.16

OULU
Keskustan seurakuntatalo, 
Isokatu 17
Kts. aukioloajat netistä

PALTAMO
Paltamon seurakunta
Puolangantie 14 ,
Tiistait 
30.8./27.9./25.10./22.11.16

PORI
Kristillinen koulu,  
Siltapuistokatu 1
7.9./ 5.10. / 2.11. / 30.11.
Huom. klo 18.30–20.00

PORVOO
Lundinkatu 5, alakerta
Parittomat perjantait 2.9.–9.12.16

RIIHIMÄKI
Palstakatu 7–9
Parittomat keskiviikot  
31.8.–21.12.16

SALO 
Katrineholminkatu 9
Tiistaisin 23.8.–13.12.16
(6.12. suljettu)

SAVONLINNA
Linnankatu 13
parilliset to 8.8.–15.12.16 ja 
12.1.–18.5.17
Huom. klo 18.30–20.00

SEINÄJOKI 
Seinäjoen Invalidien kerhohuone
Jaakkolantie 22
Parilliset torstait 8.9.16–18.5.17
(15.12./29.12.16 suljettu)

TAMPERE
“Monttu”
Puutarhakatu 17
Maanantaisin 29.08.–12.12.16
Huom. Klo 18.30–20.00

TURKU
Aurelia, II krs.
Aurakatu 18
Joka toinen sunnuntai 
11.9.–18.12.16
Huom. klo 16.30–18.30

VAASA
More than Coffee kirjakahvila
Rauhankatu 20
Parittomat keskiviikot 14.9.–
21.12.16

VANTAA –Tikkurila
Kansalaistoiminnan keskus 
Leinikki
Leinikkitie 22 A
Parittomat perjantait  
2.9. – 25.11.16

VIHTI –Nummela
Nummelan seurakuntakeskus 
Kappelitie 5
Kts. aukioloajat netistä

HUOM!  Tarkista paikallisen klinikan tiedot Healing Roomin nettisivuilta.

Rukousklinikat ovat avoinna 18.30–20.30 ellei toisin 
mainita. Tarkista aukioloajat ja -päivät ennen tuloasi 
www.healingrooms.fi. Muutokset ovat mahdollisia.RUKOUSKLINIKAT SYKSY 2016

HEALING ROOM -PARTNERI 
on yrityksen ja Healing Roomin kumppanuusmalli, joka siirtää painopisteen sponsoroinnista 

 yhteistyöhön. Partnerimallissa Healing Rooms tukee yritystä säännöllisin rukouksin, pitämällä yhteyttä 
yritykseen sekä haluttaessa siunaamalla sen toimitilat. Yritys tukee Healing Roomia taloudellisesti ja  

se voi halutessaan lisätä näkyvyyttään mainoksin Healing Roomin nettisivuilla ja/tai lehdessä.  
Partneritoiminnan kulut ovat yritykselle vähennyskelpoisia markkinointikuluja. 

Lisätietoja: HRF ry:n toimisto  p. 045 312 5001 

Liity kannatusjäseneksi 
Kannatusjäsenenä tuet rukoustyötä parantumisen 
puolesta Suomessa. Liity netin kautta www.healin-
grooms.fi/ tilaukset ja maksa 50 euroa tilille FI44 5780 
1020 0206 84 (viite 55). Voit myös laittaa postikortin 
toimistoon Healing Room Finland ry, PL 86, 02601 
Espoo ja maksaa jäsenmaksun tilille. 

Healing Room -työ Suomessa ja Virossa 
Suomen-työn tuki: 
Healing Room Finland ry 
FI44 5780 1020 0206 84 viite 110 
Valtakunnallinen keräyslupa:  
POL-2015-7639  4.11.2015-3.11.2017.
Lupa on voimassa koko Suomen alueella Ahvenan-
maata lukuunottamatta.

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 
Tilaa ilmainen sähköpostitiedote 
Tiedotamme kuukausittain Healing Room -työstä säh-
köisellä tiedotteella, jonka voit sitoumuksetta tilata 
omaan sähköpostiisi osoitteesta www.healingrooms.fi
Näin pysyt ajan tasalla parantumispalvelun leviämi-
sestä Suomessa. 

Tilaa Healing Rooms -lehti  
omaan kotiisi 
Voit tilata Healing Rooms -tiedotuslehden omaan ko-
tiisi osoitteesta www.healingrooms.fi, linkki tilaukset, 
Healing Rooms -lehti tai postitse osoitteella: 
Healing Room 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 taloudel-
lisesti Suomen Healing Roomin toiminnanjohtajia, 
Susanne ja Markku Laitista, Healing Room -työhön. 
Tilaa kannatuskirje osoiteesta info@healingrooms.fi. 
Taloudellisen tuen voit ohjata: Healing Room Finland 
ry FI44 5780 1020 0206 84 viite: 770 (lähettäjäpiiri)

Seuraa Healing Roomin  
Facebook- sivuja ja  
käy tykkäämässä ”Yrittäjä jää lopulta usein yksin huokailemaan Jumalan 

puoleen kaikkia muutoksia ja vastatuulia. On ollut erittäin 
helpottavaa tietää, että HR-tiimi rukoilee säännöllisesti 

antamieni aiheiden puolesta. Tulosta on todella syntynyt! 
Mieli on kiitollinen ja tuntuu, että jaksaa yrittää parhaan-
sa, ja ellei jaksa, niin ”anova saa”. Säännöllinen viestintä 
auttaa myös jäsentämään ajatuksia ja purkaa stressiä. 

Tiedon sanat ja Raamatun lauseet vastauksiksi ovat olleet 
suureksi avuksi. Suosittelen tätä yhteistyötä lämmöllä 

kaikille yrittäjille, joilla pukkaa olemaan monia haasteita 
monilla rintamilla.” 

JARI HAARNIO 
HAARNIO OY, HEALING ROOM -PARTNERI 

”Kantakaa toinen toistenne kuormia kehottaa Raamattu 
meitä (Gal. 6:2). Kaikki me kohtaamme elämämme aikana 

monenlaisia haasteita ja koettelemuksia, jotka niin helposti 
meitä kuormittavat. En tiedä mitään arvokkaampaa enkä 
parempaa kuin ystävät, joille voi taakkojaan jakaa ja jotka 
rukouksin niitä kantavat Taivaalliselle Isälle silloinkin, kun 

omat voimat ovat lopussa tai kun tarvitsee taivaallista 
viisautta ja johdatusta monissa eteen tulevissa haasteissa. 

Rukous todella kantaa ja Hän voi tehdä enemmän, mo-
nin verroin enemmän kuin osaamme edes anoa ja pyytää. 

Tätä on partnerina oleminen ja antaessaan todella saa! 
Suosittelen lämpimästi.” 

JUKKA LEMMETYINEN 
LAKIASIAINTOIMISTO SALOMO KY, HEALING ROOM -PARTNERI

PARTNEREIDEN SUOSITUKSIA

LAKIASIAINTOIMISTO SALOMO KY

www.lakitoimistosalomo.fi

AVAAMME NÄKÖALOJA
www.cimsonkoulutuspalvelut.fi

Healing Roomin partnerit:

https://www.google.fi/maps/place/Voionmaankatu+18,+40700+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4/@62.2399007,25.7280146,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4685742312086add:0x59027b9c584f07a2
https://www.google.fi/maps/place/Lapinlinnankatu+6,+70100+Kuopio/@62.8910792,27.6810625,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4684b08bea30a475:0xab1a11bd9d972d33
https://goo.gl/maps/Coev3WZEQkK2
https://www.google.fi/maps/place/Paltamon+Seurakunta/@64.408525,27.834633,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x468269ee1e68699d:0x6839e035a11dda27
https://maps.google.fi/maps?q=Lundinkatu,+Porvoo&hl=fi&sll=60.132498,24.720974&sspn=1.107961,3.636475&oq=lund&hnear=Lundinkatu,+06100+Porvoo&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.fi/maps?q=Linnankatu+13,+Savonlinna&hl=fi&sll=60.288609,24.675858&sspn=2.319952,7.388306&oq=Linnankatu+13&hnear=Linnankatu+13,+Savonlinna&t=m&z=16
https://www.google.fi/maps/place/Rauhankatu+20,+65100+Vaasa/@63.0937433,21.6187344,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x467d6043b7cf737d:0x5ea0064984472380
https://www.fonecta.fi/kartat/Kappelitie%205,%2003100,%20Nummela?lon=24.314689&lat=60.335140999999986&z=15
http://www.healingrooms.fi
http://www.healingrooms.fi/filearc/587_Valtakunnallinen_ker%E4yslupa_4.11.2015-3.11.2017.pdf
http://www.healingrooms.fi

