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”Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa
vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi.” Joh.4:35

Pääkirjoitus
Jumalan valtakuntaa voi kuvata kuin virtana, joka virtaa rauhassa
eteenpäin eikä sitä voi mikään pysäyttää (Hes. 47). Kansat pauhaavat
ja metelöivät, mutta Jumalan valtakunta laajenee.
Virta on kastellut myös sinut. Taivaasta on tullut sade, joka on hedelmöittänyt siemenen. Siemen on noussut oraalle. Tuo oras voi kuvata
vaikkapa seurakunnan uutta toimintamuotoa, uutta rukousklinikkaa
taikka sinun elämässäsi orastavaa kutsua Jumalan valtakunnan työhön. Mitä sinä teet tuon verson kanssa?

Yhteyden puolesta
Healing Rooms Finland ry:n
jäsen- ja tiedotuslehti
Päätoimittaja: Markku Laitinen
Toimitussihteeri: Paula Vilkama
Ulkoasu: Kirsi Maria Jalasti,
Paula Vilkama
Taitto: Paula Vilkama
Kannen kuva: Kirsi Maria Jalasti
Kustantaja:
Healing Rooms Finland ry
PL 86, 02601 Espoo

Uusia rukousklinikoita syntyy
Syyskauden alussa Suomessa toimii 12
Healing Room –rukousklinikkaa ja uskomme, että syyskauden lopulla rukousklinikoiden määrä yhä vain kasvaa. Elämme työn kasvun aikaa monella tasolla. On
suuri ilo kuulla seurakuntien joustavasta
yhteistyöstä eri puolilla Suomea myös
Healing Room –palvelutyön sektorilla.
Kristittyjen yhteistyössä ja keskinäisessä
yhteydessä onkin suuri siunaus ja se on
Isän sydämen mukaista (Joh. 17 : 21).
Jouni ja Sanna Siltala kertovat tässä
lehdessä, millaista on johtaa rukousklinikkaa ja Kirsi Maria Jalasti Lapualta kertoo,
millaista polkua pitkin Jumala johti häntä
kohti uuden klinikan syntymistä. He ovat
astuneet kutsuunsa.

Parantumisesta ja toipumisesta
Viikoittain saamme todistaa Healing
Roomeissa Jumalan parantavan käden
kosketusta. Jotkut ovat kokeneet täydellisen parantumisen – polvi, joka äsken ei
toiminut, toimii nyt moitteettomasti. Joku
toinen taas kokee Jumalan voimakkaan
kosketuksen – parantuminen on selvästi
edistynyt, mutta kokee edelleen olevansa
toipilas. Joka viikko valitettavasti koemme myös sen tosiasian, että klinikoista
poistuu ihmisiä, jotka eivät ole parantuneet. Toivotamme heidät tervetulleeksi
uudelleen, sillä Jumalan aikataulut ovat
niin toisenlaiset kuin ihmisen. Yhden
sokean puolesta rukoiltiin 3 kuukautta
viikoittain. Jumala hoiti ensin hänen sisäistä ihmistään, mutta sen lisäksi hänen
näkönsä palautui. Ajattele, jos hän olisi
lannistunut ja ajatellut: ”Ei Jumala minua
paranna” ja lakannut käymästä rukoiltavana 2 kuukauden kohdalla. Muistetaan
Jeesuksen vertaus väärämielisestä
tuomarista Luuk.18:1-8.

Ihmeistä suurin
Lähes viikoittain olemme Healing Room
–työssä kokeneetkin ihmeistä suurimman
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– ihminen on vastaanottanut Kristuksen elämänsä Herraksi ja Vapahtajaksi
– rukoiltavaksi tullut on siirtynyt kuoleman
vallasta Elämään. Voidaan sanoa, että
iankaikkisuus-näkökulman rinnalla vakavakin sairaus on ns. vähäpätöisempi asia,
jos sielu menee kadotukseen. Suuri ilo on
rukouspalvelijoilla todistaa uuden elämän
syntymistä, heidän rakkaudenpalvelunsa
tuottaa hedelmää. He ovat kutsussaan.

Vihollinen aktiivisena
Hengellinen palvelutyö, jossa ihmisiä
jatkuvasti pelastuu ja paranee, on myös
hyökkäysten kohteena. Siksi kristittyjen
yhteyden suojeleminen on keskeisiä
arvoja. Tässä lehdessä on laaja artikkeli
hengellisten liikkeiden arvioinnista. Miten
tehdä se kristittyjen yhteyttä suojelevalla
tavalla? Ettei kutsuttuja vedetä pois kutsustaan. Ettei vihollinen saa napata pois
hyvää siementä, joka on maahan kylvetty
ja ettei lapsi lennä pesuveden mukana.

Markku ja Susanne Laitinen
Kuvat: Matti Harinen ja Timo Saloranta

Me Healing Roomissa haluamme seistä yhteyden puolesta. Enemmän on asioita, jotka meitä kristittyjä
yhdistää, kuin niitä jotka meitä erottaa. Kun katse pysyy Kristuksessa ja elää Häntä lähellä, muistaa oman
vajavuutensa eikä ole niin kerkeä lausumaan tuomioita muista.

Tilaukset:
tilaukset@healingrooms.ﬁ
Ilmoitusmyynti ja sähköposti:
info@healingrooms.ﬁ
Web. www.healingrooms.ﬁ
Vapaaehtoinen vuosimaksu
20 EUR
Tili: OP 578010-220684
Painopaikka: Multiprint Oy
Painosmäärä: 6000 kpl
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Missio
Suomen Healing Rooms toteuttaa Jumalan Sanaa rukoilemalla
fyysistä ja psyykkistä parantumista
ja sisäistä eheytymistä tarvitsevien
puolesta Markuksen evankeliumin
16:15–18 mukaan

Lähde liikkeelle
Olet saanut juoda Elämän vettä. Jumala
on suunnitellut, että tuon veden sinussa
tulee virrata sinun kauttasi. Siksi jokaisen kristityn tulee lähteä liikkeelle, astua
omaan kutsuunsa. Olisiko sinun kutsusi
palvella toisia Healing Roomissa? Astu
kutsuusi.

Vihollisella on tuhansien vuosien kokemus ihmisestä. Yksi sen keinoista on kääntää veli veljeä vastaan
riitojen ja loukkaantumisten kautta. Pahimmillaan kokonainen seurakunta tai palvelutyö voi näivettyä tai
kaatua, kun kristityt nousevat toinen toistaan vastaan ja ohittavat Raamatun Sanan ohjeen: ”Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne, ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako Paholaiselle tilaisuutta. Ef. 4 : 26 – 27.

Visio
Healing Roomin näky on olla kanava Jumalan parantavan työn ja
eheyttävän rakkauden virtaamiselle sairaiden ylle ja auttaa ihmisiä
löytämään Kristus omaksi vapahtajakseen.
Healing Roomissa eri seurakunnista tulevat Kristuksen palvelijat
toimivat yhdessä.
Healing Room varustaa kristittyjä
olemaan Jeesuksen parantavan
rakkauden kanavina.
Nähdä Jumalan ihmeellisiä tekoja
Suomessa niin että Jumala saa
kaiken kunnian.

Yhteyden puolesta
Elokuun alussa Helsingissä Urbaani
Unelma –tapahtuma kokosi noin 40 eri
seurakuntaa ja kristillistä työmuotoa
yhteiseen näkyyn Jumalan valtakunnan
eteenpäin menemiseksi pääkaupunkiseudulla. Muutaman päivän ajan kristityt
kokoontuivat yhteen viemään hyvää
sanomaa kaduille ja kujille, rukoilemaan
tarvitsevien puolesta sekä palvelemaan
mitä erilaisin käytännön asioiden kautta.
Tapahtuman päävastuunkantajiin kuuluva Jussi Miettinen sanoikin osuvasti
jäähallissa, että Urbaanissa unelmassa
ollaan Jeesuksen viimeisen rukouksen
jäljillä: ”Minä rukoilen, että he olisivat
yhtä.” Elämme maailmassa, jossa
kansat pauhaavat, Ps. 2:1, kansakunta
käy kansakuntaa vastaan ja yhä useammat perheet hajoavat. Jos me kristitytkin
vielä julkisesti riitelemme keskenämme,
niin mihin maailman ihmiset sitten enää
voivat uskoa.

Emme koskaan kristittyinä saavuta tilannetta, jossa ajattelimme kaikista asioista
samalla tavalla. Tärkeintä on ristiriitatilanteissakin nähdä asiat, jotka meitä
yhdistävät ja Herramme Jeesus tässä
kaiken päänä ja keskipisteenä. Tärkeää
on myös, että jokainen kristitty tiedostaa
oman vastuunsa yhteyden rakentajana ja
vaalijana.

Raamattu ohjenuorana

Mieleeni on jäänyt erään vastuunkantajamme lause: ”Meillä kristityillä ei ole
tässä ajassa varaa mihinkään muuhun
kuin yhteistyöhön.” On aika kääntää
katseet yhteisiin haasteisiin, rakentaa ja
vaalia yhteyttä ja suunnata voimavarat
yhteistä vihollista vastaan. Kaikkia kristittyjä kutsutaan liikkeelle tavalla tai toisella
- tekemään niitä tekoja, joita Jeesus
lähetyskäskyssään käski meidän tehdä.
Mark. 16 : 15 – 20.

Raamattu ei jätä meitä näissäkään haasteissa yksin ja ilman työkaluja. Kristillinen
seurakunta ei ole kuitenkaan ollut paras
esimerkki ristiriitojen ratkaisumalleista.
Joskus on kiusaus lakaista erimielisyydet
tai väärinymmärrykset maton alle, olla
hiljaa ja toivoa vain, että ongelmat ratkeavat ajan kanssa itsestään. Toisessa
ääripäässä ovat erilaiset ylireaktiot, joissa
loukataan, loukkaannutaan, katkeroidutaan ja otetaan toiseen pysyvästi etäisyyttä. Raamatun mukaan meidän tulee
kuitenkin sopia asiat suoraan toistemme
kanssa. Tämä edellyttääkin vaivannäköä
ja kykyä vuoropuheluun, koska tulkitsemme myös helposti toistemme sanoja väärin ja teemme virheellisiä johtopäätöksiä
toisen ilmaisuista. On siis monta syytä,
miksi meitä kehotetaan ottamaan yhteyttä
henkilökohtaisesti meitä loukanneeseen
tai syntiä tehneeseen henkilöön.
Matt.18 : 15, Gal. 6 : 1, Ef. 4 : 26.

Vajavaisina ihmisinä

Sopiminen on ainoa vaihtoehto

Meillä on yhteinen vihollinen

Toisaalta utopiaakaan meidän ei kannata
yrittää rakentaa. Selvää on, että vajavaisina ihmisiä konﬂikteja toisinaan tulee.

daan valita vaan se on ainoa vaihtoehto,
jotta voisimme kantaa hyvää hedelmää
pitkällä tähtäimellä. ”Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne,
ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako
Paholaiselle tilaisuutta. Ef. 4 : 26 – 27.
Mikäli emme käsittele asioita, keskustele
ja astu uudelleen ja uudelleen sovinnon
tielle, annamme pahalle jalansijaa elämässämme.

Jokaista tarvitaan
Työtä maailmassa on paljon, mutta
työntekijöitä vähän. Tehtäviä on erilaisia
ja meidän tulee arvostaa kaikkia palvelutehtäviä Kristuksen ruumissa ja taistella
kaikenlaista eripuraisuutta vastaan. 1 Kor.
12 : 25. Jeesus ei kutsunut meitä odottamaan suurta luopumusta ja seuraamaan
sivusta, kun maailma menee hunningolle,
vaan lähtemään liikkeelle kaikkeen maailmaan ja tekemään tyhjäksi vihollisen
tekoja. Matkalla arvioidessamme työtämme meidän tulee yhä uudestaan katsoa
työn hedelmää. Kristus-keskeisyys ja
hyvä hedelmä puhukoot puolestaan.
Teksti: Markku ja Susanne Laitinen
Kuva: Matti Harinen

Raamattu sanoo myös selvästi, että
sopiminen ja anteeksianto eivät ole ainoastaan ihanne tai mahdollisuus, joka voi-
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HENGELLISEN LIIKEH DINNÄN ARVIOINTI
Läpi vuosisatojen Jumala on oman viisautensa mukaisesti vapauttanut uudistuksen ja herätyksen aaltoja valitsemiensa ihmisten kautta. Välikappaleina ovat toimineet Lars Levi Lestadius,
Niilo Yli-Vainio, Kathryn Kuhlman, Smith Wigglesworth ja monet
monet muut. Uudet hengelliset liikkeet joutuvat aika pian kriittisen arvioinnin kohteeksi. Tällä hetkellä länsimaissa puhututtaa
Todd Bentleyn kautta tapahtuva hengellinen liikehdintä Floridan
Lakelandissa. Uutena liikkeenä myös Healing Roomin toiminta
voi herättää kysymyksiä joissakin ihmisissä. Miten hengellistä
liikehdintää tulisi arvioida raittiilla tavalla?
Tässä artikkelissa emme anna sinulle valmiita vastauksia hengellisten uudistusten ja herätysten arviointiin vaan raamatullisia
perusteita, joiden nojalla voit itse arvioida ilmiöitä ja tarkastella
kestävätkö kriitikkojen arviot päivänvaloa.
Arvioida saa
Kaikkea kristillistä toimintaa tulee arvioida. Toimintaa pitää kuitenkin arvioida
Raamatun itsensä kautta - ei yksittäisen
ihmisen sisäisen tunnekokemuksen ja
mielipiteen pohjalta. Kukaan julistaja,
mikään herätyksen aalto/ilmiö, profetia tai
“teologia” ei ole täydellinen - vain Jeesus
on! Meitä ei ole kutsuttu seuraamaan
ihmisiä vaan Jeesusta.
Healing Rooms Finlandin säännöt ja
toiminnan perusteet ovat tulleet esille
HR:n koulutuksissa ja ne ovat luettavissa
internetsivuilta. Ne eivät muutu uusien
hengellisten virtausten mukaan. Jos
joku Healing Roomin toiminnassa oleva
yksityishenkilö on mukana jossain hengellisessä liikehdinnässä se ei merkitse,
että Healing Rooms Finland olisi siinä
mukana.
Jokainen ihminen ansaitsee sen, että
hänen sanojaan ei vääristellä tai tulkita kierosti. Siksi arviointia tulisi tehdä
kuunnellen toista ja rukoillen viisautta
Jumalalta.

Löytyykö puhdasta oppia?
Monissa herätyksissä astian maku tulee
selvästi esiin (astia =henkilö, jonka Jumala on nostanut jonkun liikehdinnän keulahahmoksi taikka profeetan tms). Jumala
on valinnut vajavaisen, epätäydellisen
ihmisen käyttöönsä. On tärkeää muistaa,
että Jumala ei valitse ketään ihmistä
käyttöönsä sen vuoksi, että ihminen olisi
persoonana täydellinen. Jumalan Hengen
vuodatus ei tarkoita sitä, että kyseisen
ryhmän tai ihmisen oppi/ julistus olisi
täydellisen puhdas. Jumala on vuodattanut Henkensä hyvin monenlaisiin ryhmiin
historian aikana: metodistit, lestadiolaiset,
körttiläiset, helluntailaiset jne. Näiden
ryhmien opit ja korostukset ovat hyvin
erilaisia, joten kenellä näistä oli täysin
puhdas oppi?
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Raittiissa arvioinnissa otetaan huomioon,
että uudistus tai herätys ei ole ”taivaallinen kumileimasin” tietyn ryhmän tai
julistajan erityisopeille ja korostuksille.
Tämä havainto auttaa meitä välttämään
äkkiväärät reaktiot. Vaarana on se, että
nielemme kokonaisena jonkin ilmiön,
jos se vaikuttaa hyvälle tai torjumme
sen kokonaan, jos siinä esiintyy yksikin
harha-askel.
Joskus liike alkaa terveenä, mutta harhautuu myöhemmin. Joskus alku on sekavaa ja toiminta selkeytyy myöhemmin.
Useimmiten mukana on sekä tervettä että
lieveilmiöitä.

yhteyden mureneminen ja veljen nouseminen veljeä vastaan. Tämän hedelmän
pohjalta voimme todeta, että asiattomalla,
rakkaudettomalla sekä epäraamatullisella
tavalla tehty toiminnan arvostelu ei ole
Jumalan mielen mukaista.

Oma arvio voi olla rajoittunut
Meidän tulee terveellä tavalla arvioida
kaikkea hengellistä toimintaa, herätystä tai profeettaa olematta kuitenkaan
epäluuloisia. Paavali kehottaa ”Koetelkaa
kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää”.
1 Tess.5:21.
Mutta arvioidessa toimintoja tai ihmisiä
on olemassa sudenkuoppia, jotka tulee
tiedostaa:
1) Jos hengellistä toimintaa arvioidaan
oman kirkkokuntansa tradition ja opin valossa, ”ei meidän srk:ssa ei ole tuollaista
toimintaa”, voidaan rajoittaa todellinen
Jumalan toiminta pyrkimällä kontrolloimaan/vaatimaan Häntä toimimaan niin
kuin ”aina ennenkin”
2) Joskus tiedostamattomasti asioita
arvioidaan ”silmälasien läpi”, jotka ovat
värittyneet omilla peloilla tai luuloilla,
esim.”pelkään, että demoni tulee sisälleni
jos avaan itseni täysin Pyhälle Hengelle.
3) Jos henkilöllä on traumaattisia kokemuksia aiemmista vastaavanlaisista
kokemuksista, tulkinta värittyy omien
karismaattisuuteen kohdistuvien traumojen kautta, ”aiemmat kokemukseni
karismaattisuudesta olivat pahoja ja tuo
näyttää samanlaiselle.”

Omat motiivit
Jumala käyttää sinua
Jumala valitsee ihmisen käyttöönsä siksi,
että Hän on armollinen. Hän ei valitse
käyttöönsä synnittömiä ja täydellisiä
ihmisiä, koska sellaisia ei ole olemassa!
Ihmiset ovat aina vajavaisia ja siksi meidän tulisi olla armollisia.

Millä tavoin arvioidaan?
Arviointi voi olla suoraa, jolloin keskustellaan asianomaisen henkilön kanssa ja
selvitetään asioiden oikea laita. Suoran
arvioinnin tavoite on auttaa henkilöä
kohti onnistuneempaa suoritusta, korjata
suunta, jos se on menossa vikaan. Sen
motiivina on rakkaus.
Epäsuoraa arviointia (arvostelu) ei
tehdä asianomaisen kanssa, vaan
hänen selkänsä takana. Toimintatapoja
on moninaisia kuten varoittavasta aina
mustamaalaavaan viestintään, puheet,
juoruilu, kirjeet, sähköpostit, web-sivustot.
Toiminnan motiivina ei ole rakkaus.
Hedelmänä saattaa olla pelko, hämmennys, ahdistus ja se, että ihmiset vetäytyvät pois kutsustaan palvelemasta muita.
Arvostelun hedelmänä voi olla myös
seurakuntien jakautuminen, kristittyjen

Jos arvostelemme muita, meidän tulisi
ensin tarkastella omia motiiveja. Muistakaamme Jeesuksen sanat: ”Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi,
vasta sitten näet ottaa roskan veljesi
silmästä.” Oma katkeruus, anteeksiantamattomuus, pelot ja viha vääristävät
helposti näkökykymme. Mutta millaista on
rakentava hengellisen toiminnan arviointi?

Oman arvion alistaminen
pastoreiden arvioitavaksi
Kun toimimme terveesti seurakunnan
auktoriteetin alla, meidän tulee alistaa mahdolliset edellä mainitut epäilyt
ihmisestä/toiminnasta pastorimme/pastoreidemme arvioitavaksi.
Sananlaskut 11:14 sanoo: ”Johtoa vailla
kansa kulkee tuhoon, neuvonantajien
viisaus tuo menestyksen” tai 24:6 ”Hyvät
neuvonantajat tuovat menestyksen”. Meidän tulee rukoilla johtajiemme puolesta,
että Herra antaisi heille viisautta johtaa
oikein ja taidokkaasti. Kun asetumme
hyvien ja viisaiden seurakunnan kaitsijoiden arvostelukyvyn alle, emme arvioi
tilannetta liian nopeasti vajavaisin tiedoin
emmekä itse astu harhaan ”Oma tyhmyys

vie ihmisen harhaan, mutta silti hän on
katkera Herralle.” San. 19:3.

Vakava syytös
Jos jotain toimintaa tai ihmistä syytetään
harhaoppiseksi tai epäraamatulliseksi,
syytös on niin vakava, että siitä on oltava
selkeä näyttö. Selkeä näyttö tarkoittaa
sen osoittamista, milloin ja mitä epäraamatullista on sanottu ja missä se on
tapahtunut.
Mikäli jotain toimintaa väitetään eksytykseksi, tulee väite perustella Raamatulla,
ei epämääräisillä ”musta tuntuu” -arvioilla,
”toiminta vaikuttaa epämääräiseltä, tuntuu kummalliselta, outoja piirteitä, koen
hengessä”.
Epämääräisten arveluiden sijaan tulee
osoittaa konkreettisesti, mitä asianomainen on sanonut vastoin Sanaa ja osoittaa
se Raamatun Sanasta, että sanoma on
Sanalle vastakkainen tai ristiriitainen. Tulee osoittaa konkreettinen asia, jossa toiminta on pielessä. Mikäli joku henkilö tai
vaikkapa Healing Rooms väittää asioita,
jotka ovat Sanan vastaisia eikä hän/HR
korjaa väitteitään opastusta saatuaan,
voidaan toiminta leimata eksytykseksi.

Näkyjä ja ilmestyksiä
Jotkut kriitikot kiinnittävät huomion siihen,
että kristillisen seurakunnan uudistuksessa ilmenee samanlaisia ilmiöitä kuin
pakanauskonnoissa. Se ei kuitenkaan ole
vielä merkki eksytyksestä. Uskontotieteen näkökulmasta kaikissa uskonnoissa
ilmenee kääntymyskokemuksia, näkyjä,
ilmestyksiä ja transsitiloja. Ydinkysymys
on se, mikä on niiden lähde. Esimerkiksi
kielilläpuhumista ilmenee voodoo-kultissa, mutta sen perusteella ei voi leimata
kristillistä kielilläpuhumista demoniseksi.
Evankeliumit kertovat, että joskus Jeesuksen luo tuli ihmisiä, joissa vaikuttivat
demoniset voimat (esim. Mark.5:5). Siksi
ei ole ihme, että hengellisiin tilaisuuksiin
tulee vastaavassa tilassa olevia ihmisiä.
Demonien läsnäolo kokouksessa ei siis
ole julistajan syy.

Mikä on harhaoppia tai
eksytystä?
Missä tilanteessa julistajan ”voiman
lähde” tai oppi ei ole puhdas? Seuraavat
asiat ovat vedenjakajia:
1. Luopuminen kristinuskon perusopeista:
luominen, lankeemus, lunastus, helluntai. Nämä ovat kristinuskon peruskertomuksia, jotka mm. mormonismi, islam
ja kirkoissa vaikuttava liberaaliteologia
tulkitsee toisin.
2. Pelastuskäsityksen vääristyminen,
ks.Gal.1:6-8; 2:16 vrt. Jehovan todistajien
käsitys tekojen merkityksestä.
3. Kolminaisuusopista luopuminen: yksi

Jumala, kolme erillistä persoonaa.
4. Jeesuksen neitseestä syntymisestä ja
ylösnousemuksesta luopuminen.
5. Jeesuksen täydestä ihmisyydestä ja
jumaluudesta luopuminen.
6. Raamatullisesta moraalista luopuminen, ks.1 Kor.6:9-11.
Edellä mainitut asiat ovat oleellisia kaikille
kristillisille kirkoille. Sitä vastoin meidän
tulisi olla joustavampia niissä asioissa,
jotka eivät vaikuta pelastukseen, mm.
käsitys lopunajoista.
Eksytykseksi voidaan määritellä myös
ns. synkretismi (uskontojen sekoitus),
jossa henkilö sekoittaa kristinuskoa
pakanuuteen. Sellaista on esimerkiksi se,
että uskotaan samanaikaisesti hindulaiseen jälleensyntymiseen ja kristinuskon
oppeihin.
Jos kristitty julistaja rukoilee Jumalan
Pyhää Henkeä tulemaan paikalle voimme
olla varmoja, että Jumala ei salli demonin
tulla Pyhän Hengen sijaan, Luuk.11:1113. Sitä vastoin eksytystä on se, että New
Age-liikkeen oppeihin uskova parantaja
rukoilee enkeleitä ja henkiä tulemaan
ihmiseen, jota hän yrittää parantaa.

Miten arvioida profetioita?
Moni profetoimista harjoitteleva kristitty
on lannistunut kun hyvää tarkoittavat
kristityt ovat lausuneet ajattelemattoman
tuomionsa: ”Tuo profetia ei kyllä ollut
Herrasta”. Profetoimista harjoitteleva on
lannistunut julkisesta häpäisystä.
Raamattu kehottaa arviomaan profetiat,
mutta miten se tehdään rakentavasti?
Oleellista on arvioida sanomaa, ei sanojaa. Profetiaan arvioidessa tulee pohtia,
onko sanoma Raamatun mukainen,
rohkaiseeko ja rakentaako se kuulijaa?
Raamatun mukaiseen profetiaan ei kuulu
profetoida aikoja ja päiviä. Kun Jumala
puhuu profetian kautta, Hän usein on jo
puhunut asianomaiselle itselleen/seurakunnan/liikkeen johtajille edeltävästi ja
profeetan sanoma ikään kuin vahvistaa
asian.
Jos profetia todetaan Sanalle vastakkaiseksi, tulee asia tuoda esiin rakentavasti:
”Profetiassa tuli tällainen sanoma, mutta
koska Raamattu sanoo näin … voimme
todeta, että tällä kertaa tämä profetia ei
ollut Pyhän Hengen synnyttämä. Mutta
Jumala kyllä puhuu sinun kauttasi, nyt
vain erehdyit.” Tähän tarvitaan rohkeutta
ja viisautta. On oikein ohjata sitä, joka
on astumassa harhaan, oikealle tielle.
Jokainen meistä erehtyy, sanoohan
Jaak.2:22: ”Kaikkihan me hairahdumme
monin tavoin”.

Kuva: Matti Harinen

Toimintatapoja, kun joku tekee
syntiä tai tekee väärin tai eksyy
totuuden tieltä
1. Ota yhteyttä henkilökohtaisesti ja
selvitä onko asia niin kuin huhut väittävät: ”Veljet, jos joku tavataan tekemästä
väärin, on teidän, joita Henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä”, Gal.6:1, vrt.
levitetään juoruja ja sähköposteja selän
takana turvallisesti.
2. Älä väitä sellaista mitä henkilö ei ole
sanonut tai tarkoittanut: ”Älä todista
valheellisesti toista ihmistä vastaan”, 2
Moos.20:16. Tämä edellyttää henkilökohtaista yhteydenottoa, koska väärintulkintojen vaara on suuri.
3. Tarkastele ensin omia motiivejasi:
”Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta
silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan
veljesi silmästä.” Matt.7:5.
4. Älä lausu kadotustuomiota toiselle:
”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.”
Matt.7:1.
5. Älä toimi vihassa äläkä nimittele:
”Jokainen, joka on vihoissaan veljelleen,
on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin
jokainen, joka sanoo veljelleen: ’Senkin
hölmö’, on ansainnut Suuren neuvoston
tuomion, ja se joka sanoo: ’Sinä hullu’ on
ansainnut helvetin tulen.” Matt.5:22.

Seuraa hedelmää, joka tulee
liikkeestä tai ihmisen
toiminnasta
Väärät profeetat tunnistetaan heidän
työnsä hedelmistä: “Varokaa vääriä
profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat
raatelevia susia. Hedelmistä te heidät
tunnette. Eihän orjantappuroista koota
rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita.
Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono
puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu
voi tehdä kelvottomia eikä huono puu
hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee
hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette
heidät.” Matt.7:15-18. Hedelmän kypsyminen vie aikaa (hedelmät eivät tule
heti kokonaisina esiin) ja siksi ennenaikaisten arvioiden lausuminen on vaarallista. Hyvää hedelmää on mm. se, että
henkilö alkaa seurata Jeesusta, rukoilee
enemmän, elää pyhää elämää, rakastaa
lähimmäisiään enemmän.

Miten kokonaisen liikkeen
hedelmää olisi arvioitava?
Tämä on vaikea kysymys. Joskus hengellinen uudistus aiheuttaa ihmisissä hämmennystä ja jotkut seurakunnat voivat
jopa jakautua erimielisyyksien tähden.
Uudistuksen kokeneet voivat olla liian
kärsimättömiä toisia kohtaan ja vaativat
heiltä heittäytymistä ”uuteen virtaan” tai
leimaavat toiset ”hengettömiksi”. Tämä
on epäkristillistä käytöstä.
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Millaista on palvella
HR-rukousklinikan vetäjinä?
lujemmin Hänessä olosuhteista huolimatta. Haluamme parhaan
kykymme mukaan rohkaista jokaista rukoilijaa ja vastuunkantajaa myös olemaan uskollisia siinä kutsussa, minkä Herra on
kunkin sydämelle laskenut. Olemme todella kiitollisia jokaisesta
rukoilijasta klinikalla. Herra on kutsunut erilaisia ihmisiä ja jokaiselle on tärkeä oma paikka klinikallamme.

3. Mikä on paras kokemuksesi HR-työssä?
Parasta on se, että Pyhä Henki koskettaa ihmistä
rukousklinikalla niin, että hän kokee Jeesuksen läsnäolon tilanteessa ja haluaa antaa elämänsä siinä hetkessä Jeesukselle.
Silloin tiedämme olevamme mukana toteuttamassa Jeesuksen
lähetyskäskyä parhaalla mahdollisella tavalla.

4. Millainen HR-tiimiläisen tulee olla?

Kuva: Sari Savela

Sanna ja Jouni Siltala johtavat Espoon Healing
Rooms -rukousklinikkaa Leppävaarassa. Albergan kartanossa toimiva rukousklinikka aloitti toimintansa ensimmäisenä Suomessa. Tiimiläisiä
on ollut listoilla mukana yli 40 henkeä. Espoon
HR palvelee kahtena iltana viikossa.
1. Miten tulitte mukaan HR –palvelutyöhön?
Kuulimme alkavasta HR-toiminnasta HNMKY:n avioliittoleirillä Pieksämäellä. Koimme heti, että tässä me haluaisimme
olla mukana. Koimme rukouksen sairaiden puolesta raamatulliseksi ja tärkeäksi. Myös ajatus siitä, että toiminta on seurakuntien ulkopuolella, tuntui sopivalta. Matalan kynnyksen paikka
antaa uudenlaisen, helpomman tavan ihmisille löytää Kristus
ja pelastus elämäänsä. Uskoimme myös, että kynnys kertoa
omista, kipeistäkin asioista rukousklinikalla on matalampi, koska
rukoilijat ovat itselle vieraita.
Lähdimme siis mukaan rukoillen ja käytännössä
heti, kun Espoon klinikka avattiin syksyllä 2006. Saimme heti
kokemuksen siitä, että tämä työmuoto kannattaa ja Herralla on
suunnitelma valloittaa maa tälläkin tavalla. Näimme myös HRtoiminnan seurakuntia yhdistävänä työvälineenä kohti maamme
hengellistä herätystä. Näimme sen myös seurakuntia varustavana toimintamuotona. Nämä kaikki näkökulmat ovat työmuodossa mielestämme jo nyt toteutuneet. Haluamme olla mukana
siellä, missä Jeesus itse lohduttaa, parantaa ja eheyttää sekä
rohkaisee ja varustaa kansaansa, sekä nostaa ihmisiä kuolemasta elämään. Se on parasta tässä työssä.

2. Minkälaista on johtaa HR-rukousklinikkaa?
Mitä se teiltä vaatii? Ja mitä se teille antaa?
Johtajuus on tuonut mukanaan paljon rukousta. Työntekijät tarvitsevat paljon rukoussuojaa ja rukouksen koemmekin
tärkeimmäksi työvälineeksemme. On antoisaa tehdä työtä hyvin
kokeneidenkin rukoilijoiden kanssa. Toiminnan kautta olemme
saaneet mahtavan määrän ystäviä, jotka todella rukoilevat tämän maan ja sen parantumisen puolesta. Iloitsemme siitä joka
päivä.
Työ haastaa myös hengelliseen kasvuun ja muutokseen. Tiedämme olevamme maaperällä, jonne vihollinen ei meitä haluasi ja Herra tahtoo kasvattaa myös meitä seisomaan yhä
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Mielestämme tiimiläisen tulee olla rukousihminen, jolle
rukous on arkipäivää. Sanan tunteminen on tärkeää, jotta Isän
tahdon rukoileminen on mahdollista ihmisten elämään. Myös
henkilökohtainen parantuminen jossain määrin on tärkeää, että
rukoilija kykenee kohtaamaan hyvin vaikeissakin elämäntilanteissa olevia ihmisiä terveellä tavalla itse taakoittumatta niistä
liikaa. Toisaalta olemme kuitenkin saaneet kokea sitä, että
Jumala käyttää keskeneräistä ihmistä ja koskaan emme tule
valmiiksi. Meidän on hyvä jokaisen suostua kasvuun ja Isän
hoidettavaksi ja toisaalta suostuttava myös palvelemaan toisia
keskeneräisenä.

5. Miten pidätte huolta tiimiläisistänne?
Kertokaa mikä yhdistää rukousklinikan tiimiläisiä?
Meitä kaikkia yhdistää rukouksen henki ja halu saada
nähdä Suomi herätyksessä ja se, että ihmiset tulisivat tuntemaan totuuden, joka tekee heidät vapaiksi. Meillä kaikilla on
unelma tällaisesta Suomesta. Olemme kokeneet, että yhteys
keskenämme on tärkeää ja haluamme tulla toistemme edessä
näkyviksi keskeneräisinä. Kun ryhmässä rukoilijoilla on tarpeita,
niitä voi halutessaan tuoda esille ja muut joko pienryhmänä tai
suuremmalla joukolla kantavat Herralle. Myös palvelijat ovat
taistelussa ja tarvitsevat rukoustukea. Yhteyden lisäämiseksi ja
rohkaisuksi pidämme silloin tällöin omille rukoilijoille omia tiimiiltoja. Lukukauden päätteeksi pidämme aina ylistys- ja kiitosjuhlan, jossa yhdessä riemuitsemme siitä, mitä Herra on tehnyt.

6.Mitä haluatte sanoa HR-palvelutyöstä
kiinnostuneille?
Tervetuloa rohkeasti mukaan. Ota yhteys oman alueen
yhteyshenkilöön ja lähde liikkeelle. Me tarvitsemme lisää rukoilijoita, sillä rukoustarve on valtava ja toimintaa kehitetään lisää,
kun henkilöresurssit kasvavat. Me kaikki olemme keskeneräisiä,
mutta HR antaa mahtavan tavan kasvaa ja rohkaistua rukoilemisessa toisten puolesta. Ole rohkea ja tartu siihen, mihin Herra
sinua kutsuu!
Lähde liikkeelle, niin saat nähdä, että Herra sitoutuu
Sanansa kehotukseen Mark. 16: 17-18.

Pienenä ihmisenä
suuren Jumalan työssä
änä päivänä olen kuin luottavainen
pikkulapsi, joka ihmetellen ihailee
viisaan Isänsä työtä! Suuri ilo on
löytynyt siitä, kun saa olla osallisena Isän
suunnitelmassa. “Ja niinkuin maa työntää
versoa, niin kuin puutarha saa kylvetyn
siemenen kasvamaan, niin Herra, minun
Jumalani, saa vanhurskauden versomaan
ja ylistys kohoaa kaikkien kansojen kuultavaksi.” Jes. 61:11.

T

erustimme kollegani Katri Karhusen kanssa yhteisen musiikkiterapiayrityksen Lapualle pian viisi
vuotta sitten. Yrityksen perustamisesta
lähtien olemme rukoilleet johdatusta
työllemme ja antaneet tilojen hankkimisesta alkaen työmme Herralle. Tilat, jotka
vuokrasimme keväällä 2004, olivatkin
meille suuret, mutta koimme, että juuri
nämä meille annettiin. Sävelsiivet-yrityksemme sijaitsee vanhan patruunatehtaan alueella, jossa tapahtui kansallisen
surun aiheuttanut räjähdys keväällä 1976
vaatien 40 kuolonuhria ja jättäen yli 70
lasta vaille vanhempaa. Alue on muutettu
Vanhan Paukun Kulttuurikeskukseksi,
jossa toimii musiikki- ja kansalaisopisto,
taidemuseo, kirjasto, harrastajateatteri,
elokuvateatteri sekä monia yrityksiä. Uhrien muistolle omistetussa Pajakappelissa pidämme nyt neljättä kesää kristittyjen
yhteisiä aamuhartaushetkiä.

P

limme kiinnostuneita kristillisestä
työstä, tutkimme rukoustyöhön
liittyvää kirjallisuutta ja osallistuimme syksyllä 2006 kristittyjen terapeuttien koulutukseen, jossa saimme
kuulla Tampereella toimivasta kristillisestä
terapiakeskuksesta ja sen toimintamuodoista. Tämä johti siihen, että erilaisten
vahvistusten jälkeen kävin Healing Room
-koulutuksen tammikuussa 2007 Helsingin NMKY:n johtajuusseminaarissa
samaan aikaan Seinäjoen HR-käynnistäjien kanssa. Kävin tutustumassa Espoon
Albergassa yhden nykyisen tiimiläisen
kanssa, Herra teki hiljaa työtään ihmisten

O

sydämissä, lähetti muitakin käymään
Espoossa ja kun Seinäjoella järjestettiin
koulutus tammikuussa 2008, alkoi Lapuallekin löytyä väkeä palvelutyöhön. Käynnistäjänä toimimiseen sain vahvistuksen
paikallisjohtajien, yhteyshenkilöiden
ja käynnistäjien tapaamisessa maaliskuussa. Hanna-Liisa Malmi Kauhavalta
lähti yhdessä kanssani käynnistämään
Lapuan toimintaa. Rukousillat toiminnan puolesta aloitimme 2.4. vuorotellen
Seinäjoen kanssa ja tehden alusta alkaen
yhteistyötä. Healing Roomin aloittamiseen olemmekin saaneet apua Seinäjoen
tiimistä, mistä olemme kiitollisia.

7. Mikä on suosikkijakeesi Raamatussa?
Jouni: ”Ei heidän tule enää nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on
valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät
elämän vetten lähteelle, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. (Joh.ilm.7:16-17)
Sanna: ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani, sen minä teille annan. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön
teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö”.
(Joh. 14:27)

uhdistumisen ja kuuliaisuuden
merkitys omalla kohdallani on
viime vuosina korostunut, ei
enää omaa yrittämistä, ainoastaan
sydämen kuuliaisuutta Jumalalle. Sen
mukana tulee kaikki! Unessa näin,
kuinka tärkeää meidän on valmistautua
janoisten kohtaamiseen. Koin vahvistusta tähän palvelutyöhön erityisesti
Sanan kautta, mutta myös eri ihmisten
kautta. Sain rukouksessa ymmärtää,
kuinka Herra tekee työn ja Herran on
kaikki kunnia, Herra yhdistää ihmiset ja
avaa tien. Jumala voi nostaa
vääränlaisista rooleista, ja Hän on
hyvyydessään sallinut elämänvaiheeni,
että ymmärtäisin sen, kuinka voiman
tulee joka päivä tulla Häneltä, ei
itsestäni. Jotta Hänen voimansa tulisi
näkyviin elämässäni ja kaikki kunnia
yksin Hänelle. Hän valmistaa
kaiken ja minä saan levätä Herran
kädessä. Ihmeellistä miten hiljaa ja
hellästi Hän tekee työtä meissä!

P

“Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi,
Hän on voimallinen, Hän auttaa. Sinä
olet Hänen ilonsa, rakkaudessaaan
Hän tekee sinut uudeksi, Hän iloitsee,
Hän riemuitsee sinusta.” Sef.3:17.
Teksti ja kuvat: Kirsi Maria Jalasti
Healing Room Lapua aloitti toimintansa 9.8. Lapuan Kulttuurikeskuksen alueella.
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Jatkoa sivulta 5 / Hengellisen liikehdinnän arviointi

Varo ylpeyttä
Se mitä tulisi välttää on ylpeys, ”me olemme Pyhän Hengen
johtamaa eliittijoukkoa”, väärä vastakkainasettelu toisten kristittyjen kanssa, ”jos et ole tässä mukana olet ulkona siitä mitä
Jumala tekee juuri nyt”, ylikuumenneet tulkinnat siitä mitä nyt
tapahtuu. ”Tämä on SE lopunajan viimeinen herätys”, keskittyminen yhteen ihmiseen, ”vain tämän julistajan kautta Jumala
voi toimia”, vallan väärinkäyttö. Vastakohtana nöyrä asenne,
jossa on valmis olemaan kokeneiden johtajien arvioitavana.

Voimakkaisiin hengellisiin ilmiöihin liittyy myös usein sielullista
ylikuumenemista. Liikehdinnän ydinkysymykseksi muodostuu
silloin se, miten sen johtajat kykenevät johtamaan sitä. Harvat
hengelliset johtajat kykenevät pitämään päänsä kylmänä
voimakkaassa hengellisessä liikkeessä ja harhaan astumisen
vaara on suuri. Siksi meidän tehtävämme on siunata ja rukoilla
varjelusta ja viisautta johtajille eikä kirota ja puhua pahaa
heistä.

Ihmeet eivät välttämättä todista oikeasta opista
Ihmeet eivät ole tae oikeasta opista tai suhteesta Jeesukseen:
“Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen
Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: ‘Herra,
Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi
me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.’ Mutta silloin he saavat minulta vastauksen:
‘En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!’”
Matt.7:21-23.
Toisaalta juuri demonien ulosajo oli Jeesuksen mukaan osoitus
siitä, että Hänen toimintansa oli Jumalasta. Matt.12:28. Sairaiden parantaminen oli Jeesuksen mukaan konkreettinen osoitus siitä, että Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Luuk.10:9.
Ydinkysymys on siis oikea suhde Jeesukseen. Tärkeää on,
ettei julistaja harhaudu pois Jeesus-keskeisyydestä.

Emme voi kontrolloida Jumalaa
On tärkeää muistaa, että Pyhän Hengen koskettaessa ihmistä
vaikutus voi olla monenlainen:
“Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän,
joka meissä kaikissa vaikuttaa on sama.” 1 Kor.12:6. Joku voi
vapista, kaatua tai täristä Pyhän Hengen voimavaikutuksesta.
Toisen keho ei reagoi lainkaan. Kyse on kuitenkin vain ihmisen
kehon reagoinnista Hengen läsnäoloon eikä siitä tulisi tehdä
kaikkia kristittyjä sitovaa sääntöä eikä siihen pidä kiinnittää
päähuo-miota vaan kysyä mitä henkilö itse kokee. Hyvän
hedelmän tuottaminen kyseisen henkilön elämään on tärkeä
arvioinnin peruste.

HEALING ROOMS FINLAND ry
TOIMINNAN ARVOT

Johtajan taito punnitaan voimakkaissa
ilmiöissä

Arvioidaan myös arvostelijoita
On myös syytä tarkastella arvostelijoiden tuottamaa hedelmää:
Seuraako heidän palvelutyöstään pelastumisia ja parantumisia?
Mikä on arvostelijoiden työn hedelmä?
Kasvaako heidän seurakuntansa?
Onko heidän omassa elämässään ja palvelutyössään Hengen
hedelmät näkyvissä (ilo, rauha, rakkaus, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä)?
Millaiset ovat heidän henkilökohtaisen elämänsä hedelmät?
Onko heidän avioliittonsa ehyitä ja rakastavia?
Miten heidän lapsensa voivat?

Rakkauden tie on vaikea löytää
Jeesus osoitti meille verrattoman tien: Rakkauden tien.
Surullista on, että niin harvat ovat sen löytäneet. Rakkaus on
lujuutta ja rohkeutta seistä totuuden puolesta. Rakkaus haluaa
nähdä syvemmälle kuin miltä pinnallisesti näyttää. Rakkaus
ei vaikene itseään suojellakseen. Ihminen on tänään sama
kuin 2000 vuotta sitten. Tänä päivänä moni kivittää erehtyvän
ja langenneen tai kävelee ohi tarvitsevan. Mutta missä ovat
ne, jotka uskaltavat nousta rinnalle silloin, kun muut väistyvät.
Tälle tielle Hän kutsuu Sinuakin tänä päivänä.

ealing Room -toiminnassa olennainen arvo on
Raamatullinen näky Jumalan valtakunnasta, jossa
Kristus on jakamaton (1 Kor. 1 : 12-13). Healing
Room on yksi työmuoto Jumalan maailman laajuisessa
seurakunnassa. Iloitsemme kaikkien kristillisten seurakuntien
ja järjestöjen työn etenemisestä ja menestyksestä eri
työalueilla globaalisti (Mark. 16: 15-18).

H

akennamme omalta osaltamme seurakuntien välistä
yhteistyötä. Jeesus Kristus on seurakunnan pää
ja seurakunta on ruumis. Rukoilemme Jeesuksen
esimerkin mukaan rukouksen, ”Isä, että he olisivat yhtä”.
Käsi ei riitele jalan kanssa (1 Kor. 12. ). Voidakseen
toimittaa tehtävänsä maailmassa, seurakunnan ja yksittäisten
kristittyjen on vaellettava keskinäisessä rakkaudessa ja
anteeksiannossa. Healing Room on paikka rukoukselle ja
yhteistyölle - ei paikka teologisille väittelyille teemoista, jotka
ovat rikkoneet kristittyjen yhteyttä historiassa ja estäneet
Jumalan hyvän työn etenemisen. Jokainen tiimiläinen
ymmärtää myös oman vastuunsa yhteyden rakentajana
ja vaalijana. Yhteys ei ole sitä, että ollaan jokaisesta
teologisesta yksityiskohdasta samaa mieltä vaan se on paljon
syvällisempi asia.

R

Healing Rooms Finland ry:n hallitus:
Jorma Karanko
Ari Puonti
Markku ja Susanne Laitinen

ihreä verso kuvaa parantumista ja uuden kasvua Hesekiel 47:1-12 mukaan, jossa Elämän veden virran äärellä
kasvavat lehdet tuottavat parantumisen kansoille. Vihreä lehti
kuvaa myös tuoreutta ja uuden luomista kuten keväällä karheaan, paljaaseen oksaan puhkeaa vihreä lehti. Meidän Jumalamme on tekemässä uusia asioita. ”Katso: Minä luon uutta. Nyt se
puhkeaa esiin - ettekö huomaa? Jes. 43: 19.

S
P

inisen liekin ja vihreän lehden välissä näet Jeesuksen Ristin, joka on meidät sovittanut ja sairautemme kantanut.

eruskäyttöön tulevassa logossa on suomenkielinen sana
Rukousklinikka. Uusi logo otetaan käyttöön kaikilla rukousklinikoilla ja mm. tästä logosta tunnistetaan HR-rukousklinikat. Logon on suunnitellut graaﬁkko Anne Tervahauta.
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ealing Room –työssä edellytämme jokaisen tiimiläisen
olevan osa jotain paikallista seurakuntaa. Otamme
asian esiin jo haastatteluvaiheessa, jossa rohkaisemme
jokaista myös mahdollisuuksien mukaan palvelemaan omassa
kotiseurakunnassaan. Mikäli toimintaan hakeutuva ilmoittaa,
että hänellä ei ole mitään seurakuntayhteyttä, rohkaissemme
häntä etsimään sellaisen ennen tiimiin hakeutumista. Healing
Room ei ole seurakunta.

H

RAAMATULLISUUS
uomen Healing Roomsilla tulee olla hyvä ja arvostettu
maine seurakuntien yhteisenä palvelutyönä turvallisena ja raittiina toimintamuotona. Toiminta
on läpinäkyvää ja sen raamatullisuutta seuraa Healing
Room Finland Ry:n hallitus, joka koostuu eri seurakuntien
pastoreista. Toiminta varustaa ja mahdollistaa tavallisen
kristityn toteuttaa Jumalan Sanaa rukoilemalla parantumisen
puolesta ja toimimaan yhdessä muiden kristittyjen kanssa.

S

SUOMEN HEALING ROOMIN
TEHTÄVÄ

ogossa pieni sininen
liekki kuvaa Jumalan
Pyhän Hengen liekkiä.
Sininen on tulen liekin
kuumin osa. Healing Room
elää täysin riippuvaisena
Pyhästä Hengestä ja Hänen
johdatuksestaan. Sininen
väri symboloi tulen liekin
lisäksi Elävää vettä.

V

R

Kuva: Matti Harinen

L

R U KOU SKL IN IKKA

ukousklinikkatoiminnan ja jokaisen rukoustilanteen
arvo on luottamuksellisuus. Jokainen palvelutyössä
mukana oleva sitoutuu vaitiolositoumukseen – vrt.
sielunhoidolliset keskustelut seurakunnan työntekijän kanssa.
Healing Room on turvallinen paikka tulla rukousaiheineen
Jumalan ja ihmisten eteen.

PAIKALLISSEURAKUNNAN MERKITYS
YHTEISTYÖN RAKENTAMINEN

UUTISIA
HEALING
ROOMS

LUOTTAMUKSELLISUUS

NÄKY JUMALAN VALTAKUNNASTA

S

uomen Healing Roomin tehtävä on tuoda parantumista ja pelastumista Suomeen ja kansakunnille nykyisen
mallin mukaisesti ja toteuttaa perustehtäväänsä. Meitä ei
ole kutsuttu arvostelemaan toisten palvelutyötä, vaan kutsuttu
keskittymään Kristukseen ja toteuttamaan omaa kutsuamme
rukoilla parantumisen ja pelastumisen puolesta.

HR -INFOTILAISUUDET JA
KOULUTUKSET SYKSYLLÄ 2008
INFOTILAISUUDET:
to 28.08. klo 18.30 Lohja, Lohjan lukion auditorio, Karstuntie 6,
la 30.08. klo 14.00 Mikkeli, Musiikkiopiston Music Cafe,
Maaherrankatu 10
la 27.09. klo 14.00 Viitasaari, Helluntaiseurakunnan tilat,
Keskitie 26
la 25.10. klo 14.00 Lappeenranta (24h Gospel Café)
Kauppakatu 33, Kävelykatu Oleksi, II krs

okainen tiimiläinen Healing Roomissa muodostaa oman
kantansa kasteasiaan tai kantansa muuhun, helposti erimielisyyttä aiheuttavaan aiheeseen. Healing Roomin tehtävä ei ole kontrolloida tiimiläisten ajattelua. Jokainen tiimiläinen
on oman seurakuntansa ja pastorinsa hengellisen auktoriteetin
alla. Tiimiläisten tulee keskittyä keskinäisen rakkauden ja yhteyden vaalimiseen HR-illoissa, ettei vihollinen onnistu hajottamaan ja tuhoamaan toimintoja ja seurakuntia ja saada ihmisiä
lähtemään pois siitä tehtävästä ja kutsusta, johon Jumala on
hänet kutsunut.

J

KOULUTUKSET:
la 13.9.08 Lohja, Seurakuntakeskus, Sibeliuksen katu 2, Lohja
la 15.11.08 Oulu, paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoa koulutuksista www.healingrooms.ﬁ/koulutus.
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Healing Room mukana
Urbaanissa unelmassa
Pääkaupunkiseudun Urbaani unelma -tapahtumassa pystytettiin rukousteltta Helsingin sydämeen Kolmen Sepän aukiolle
lauantaina 9. elokuuta. Palvelemassa oli 12 Urbaanin unelman
tiimiläistä, joista suurin osa kuuluu Healing Roomin vakituisiin rukoilijoihin. Mehun ja kahvin ohella tarjottiin ohikulkijoille mahdollisuutta saada henkilökohtaista rukousta parantumisen puolesta.

– Jeesus rakastaa, jottei kukaan joudu
kadotukseen. Me olemme saaneet osaksemme rakkautta ja haluamme antaa sitä
eteenpäin.
- Kun lähestymme Jeesusta, Hän lähestyy meitä. Mies alkoi ymmärtää, että
uskossa onkin kyse ihmisestä, hänestä
henkilökohtaisesti. Kyse on uskosta, ei
järjen päätelmistä. Nuori mies lähti sen
näköisenä, että keskustelu laittoi ajattelemaan jotakin, mitä hän ei ole ennen
miettinyt, Auli kertoo.
Jutustelemaan jäänyt ohikulkija Kaarina
Halmio kertoi olleensa edellisenä iltana
Urbaanin unelman tilaisuudessa jäähallissa. Hän oli vienyt Samuli Edelmannin
konserttiin kaverin, joka oli vain yhden
kerran aiemmin ollut hengellisessä
tilaisuudessa. Kaverin mukaan konsertti
kosketti aidosti. Hyväkään näyttelijä ei olisi kyennyt puhumaan niin kuin Edelmann
puhui, ellei olisi itse samaa mieltä.

HR:läinen Anna Flinck (kuvassa toinen oikealta) oli yksi rukoilijoista. Hänen mielestään
kohtaamiset olivat ”rikkaita” siinä mielessä, että tuli tavattua monia, joiden kanssa
uskonasiat eivät olisi muuten tulleet puheeksi.
- Kun ohikulkija kysyi, miksi kahvia tarjotaan, oli luontevaa kertoa millä asialla olemme:
kahvin ohella voi saada myös rukouspalvelua.
Anna ihmettelee sitä rauhaa, joka oli läsnä keskellä Helsingin vilkkainta
katuelämää. Paula Vilkama, HR:n hallintosihteeri vahvistaa, että moni
tunsi Pyhän Hengen läsnäolon etenkin rukousteltassa.

Parissa kritoryhmässä jäsenenä ollut ja
yhden kritoryhmän vetäjänäkin toiminut
Kaarina Halmio yhtyy kaverinsa näkemykseen. Virsien välissä spiikatuista
Samulin sanoista kuului nöyrä asenne,
oman pienuutensa tunnustaminen.
Teksti ja kuvat: Else-Maj Leino

Rukous on kaiken jakamista
elävän Jumalan kanssa
Petra koordinoi Suomen 24/7 –rukousliikettä. Ympärivuorokautinen rukous on sytyttänyt hänen
sydäntään ja kuljettanut häntä eri puolille maailmaa. Petralle rukous on ennen kaikkea sydämen
vuodattamista Jumalalle.
Kuka olet ja mitä teet?

Mitä rukous sinulle merkitsee?

Olen Petra, 27-vuotta. Töiden ohella koordinoin 24/7-rukousliikken verkostoitumista Suomessa. Erityisesti olen ollut mukana Pohjoismaiden
yhteisissä 24/7 -jutuissa.

Minulle rukous merkitsee kokonaisvaltaista suhdetta
elävään Jumalaan. Se on elämän ja asioiden jakamista
Hänen kanssaan niin hyvinä kuin huonoina hetkinä. Se
on myös sydämen vuodattamista Jumalalle sekä omien
asioiden että muidenkin ihmisten puolesta, toisinaan
haaveilua ja kipuilua, etsimistä ja löytämistä. Monet kerrat
olen saanut nähdä ihan uskomattomia rukousvastauksia
ja löytänyt itseni paikoista ja tilanteista, joihin en ikinä olisi
kuvitellut päätyväni. Toisaalta tietysti olen kohdannut myös
sen, että usein Jumala tuntuu vaikenevan. Oman värinsä
ja lisänsä rukoukseen tuo mahdollisuus rukoilla yhdessä
muiden kanssa ja erityisen innostavaa on, kun koolla on
ihmisiä eri maista ja saa yhdessä rukoilla yhtä yhteistä
Jumalaa.

Kuinka innostuit 24/7-rukousliikkeestä?
Turussa oli joku vuosi sitten useitakin rukoushuoneita, joissa olin
jonkin verran mukana. Varsinaisesti innostuin rukousliikkeestä vasta,
kun osallistuin 24/7:n Euroopan tapaamiseen Belgradissa keväällä
2006. Seuraavana syksynä olin jo mukana järjestämässä ensimmäistä
Pohjoismaista 24/7 tapaamista Tukholmassa ja sitä kautta sitten tulin
mukaan myös Suomen juttuihin. Ehkä kaikkein innostavin kokemus rukoushuoneista oli minulle se, kun kolmen kämppikseni kanssa päätimme pari vuotta sitten järjestää rukoushuoneen olohuoneeseemme. Se
oli mahtavaa nähdä, kuinka kotimme täyttyi kolmeksi päiväksi rukoilijoista ja jopa yksi vahingossa paikalle osunut ei-uskova ystävämme oli
kolme tuntia rakentamassa rukoushuonetta kanssamme.

Miten 24/7 -rukousliike on muuttanut sinun elämääsi?
No tosi paljon, olen sen myötä päätynyt moniin kansallisiin ja kansainvälisiin juttuihin mukaan ja niiden kautta olen saanut kasvaa tosi paljon.
Yksi merkittävimpiä asioita on ollut se, että olen tutustunut mahtaviin
ihmisiin Suomessa ja ympäri maailmaa. Ihmisiin, jotka ovat omalla
elämällään rohkaisseet ja ennen kaikkea haastaneet minua Jeesuksen seuraamisessa sekä kannustaneet unelmoimaan ja rukoilemaan
yhdessä. Lisäksi saan näiden ihmisten kanssa jakaa saman sydämen
kaipauksen ja halun rukoukseen, lähetystyöhön ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

Kannattaa kokeilla, tosin sillä varoituksella, että se saattaa
muuttaa elämäsi.
Suomen kansallinen 24/7 rukoustiimi
on perustettu Helsingissä maaliskuussa 2008. Siihen kuuluu noin 10 nuorta
ympäri Suomea. Tiimi on parhaillaan
hallinnollisesti organisoitumassa.

HR -rukousklinikoita kannattavat:

Lisätiedot ja yhteydet kansalliseen
tiimiin osoitteesta:
247ﬁnland@gmail.com
www.247rukous.wordpress.com
www.24-7prayer.com

Healing Rooms
Finland
tekee yhteistyötä
Suomen Alfan
kanssa.

Paulan mukaan tempaukselle varatun kolmen tunnin aikana kävi rukoiltavana noin 15 - 20 henkeä. Rukoilijat toimivat teltassa pareittain. Rukoiltaviksi uskaltautuvat olivat lähes kaikki uskovia. Muiden kanssa keskustelut
aukiolla olivat Paulan mukaan hyviä ja syviä.
- Parasta oli kun eräs nainen antoi elämänsä Jeesukselle. Hän oli aivan
valmis. Hän oli jo miettinyt, miten voisi ottaa Jeesuksen vastaan ja sai
nyt apua. Hän halusi heti tietää lisää Alfa-kursseista, jonne rohkaisimme
häntä lähtemään, Paula kertoo iloisena.

www.alfakurssi.ﬁ

CHRISTINA

- Järkyttävintä puolestaan oli tavata monia ihmisiä, jotka olivat olleet
pienenä uskossa tai tulivat uskovasta kodista, mutta olivat joutuneet
loukatuiksi uskovien taholta. He olivat sanoutuneet täysin irti uskovien
yhteydestä. Erityisesti mieleeni jäi eräs ruotsalaispoika, josta oli tullut
”ateisti”, Paula kertoo.

KRISTILLINEN NAISTENLEHTI

TILAA, LUE
JA IHASTUT!

I

Paula muistaa myös erään naisen, joka oli eronnut kirkosta ja halusi
pysyä kaukana uskovista. Silti kaikki hänen mielipiteensä ja ajatuksensa
olivat täysin uskovan ihmisen ajatuksia.

TYYLIÄ, ROHKEUTTA JA ELÄMÄNILOA!
Lukupaketti vuodeksi 6 kertaa
28 € kestona, 32 € vuosikerta

HR:läinen Auli Happonen kävi mielenkiintoisimman keskustelunsa erään
nuoren miehen kanssa, joka piti uskovia naiiveina. Mies hyökkäsi uskonnollisuutta vastaan. Auli selvitti hänelle, mikä ero on uskolla ja uskonnollisuudella.
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Kuinka rohkaisisit muutamalla sanalla 24/7rukouksen huoneeseen sellaisia ihmisiä,
jotka eivät tunne 24/7 -rukousliikettä?

www.christina-lehti.com tai (019)668 135
Auli Happonen (keskellä) syventyneenä keskusteluun, jota ohi
kulkenut Kaarina Halmio jäi seuraamaan
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Healing Room -rukousklinikat
Tervetuloa tutustumaan ja rukoiltavaksi ilman ajanvarausta!
Healing Room Espoo
Albergan kartano, Sokerilinnantie 7 B,
Leppävaara, Espoo
tiistai ja torstai klo 18.30 – 20.30

Healing Room Helsinki
Paloheinäntie 9, Pakila
torstai klo 18.30 – 20.30

Healing Room Hämeenlinna
Parolannummentie 5,
13130 Hämeenlinna
Parittomat perjantait 18.30-20.30

Healing Room Itä-Helsinki
Kontulan lähiöasema
Keinulaudankuja 4, 00940 Helsinki
Keskiviikkoisin 18.30-20.30

Healing Room Jämsä
Kustaankoto
Lindemaninkatu 1, 42100 Jämsä
Maanantaisin 18.30-20.30

Healing Room Lapua
Sävelsiivet
Kustaa Tiituntie 1, 62100 Lapua
Parittomat torstait 18.30-20.30

Healing Room Lieto
Vanha seurakuntatalo,
Hyvättyläntie 19, Lieto
parilliset torstait klo 18.30 - 20.30

Healing Room Nurmijärvi
Vanha Pappila,
Pappilantie 1, Nurmijärvi
parittomat maanantait klo 18.30 -20.30

Healing Room Salo
Katrineholminkatu 9, Salo,
tiistai klo 18.30 – 20.30

Healing Room Seinäjoki
Keskuskatu 17, 60100 Seinäjoki
parilliset torstait klo 18.30 - 20.30

Healing Room Tampere
Monttu, Puutarhakatu 17, Tampere
parittomat tiistait klo 18.30 – 20.30

Healing Room Vääksy
Rusthollintie 4, Vääksy,
parilliset perjantait klo 18.30- 20.30

Healing Roomin
kannatusjäseneksi!
Liity Healing Roomin kannatusjäseneksi.
Kannatusjäsenen vuosimaksu on 25
euroa. Jäseneksi liittymällä tuet HR toimintaa konkreettisesti. Jäsenmaksu
maksetaan HR:n pankkitilille
OP 578010-220684, viitenumero 55.
Ilmoita myös yhteystietosi netin kautta
täyttämällä kannatusjäsenkaavake, niin
saat HR -lehden postitse.

Healing Rooms
-tiedotuslehden tilaaminen
Healing Room -tiedotuslehden
vapaaehtoinen tilausmaksu on 20
EUR vuodessa, jonka maksamalla
tuet toiminnan kehittymistä eri puolilla
Suomea ja saat ajankohtaista tietoa
työn etenemisestä. Kiitos jokaiselle
Teille tuestanne!
Healing Rooms Finland ry:n - tili:
OP 578010-220684
viitenumero 2008

Yhteystiedot:
Healing Rooms Finland
PL 86, 02601 Espoo
info@healingrooms.ﬁ
www.healingrooms.ﬁ

