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Pääkirjoitus

Herra sanoo tänään kansalleen samoja sanoja – 
Hän rohkaisee lähtemään liikkeelle täyttä-
mään lähetyskäskyä ja rakentamaan Hänen 
valtakuntaansa.  

Moni kristitty kuitenkin odottaa eikä nouse liikkeelle. 
Moni odottaa vielä sitä yhtä seminaaria, konferens-
sia, rukoushetkeä tai profetiaa, joka muuttaisi kai-
ken ja ratkaisisi kutsuun astumisen esteet. Vuosia 
kuluu ja hyvin vähän tapahtuu. –  Milloinkahan 
Herra minua kutsuu, moni miettii?

Taivaallisen Isän koulussa on hitaan kypsymisen 
kausia ja hiljaisia vaiheita. Jokaisella kristityllä on 
Herran odottamisen aikoja, on aika odottaa ja 
olla paikallaan.  Odotus ei kuitenkin koskaan 
saisi olla pysyvä olotila. Monelle Herra 
sanoo tänään – nouse, loista kirkkaana, 
sillä olen kutsunut sinut valoksi tähän 
maailmaan. Ympäröivä pimeys on 
tänään todellisuutta, jolla on useita 
ilmenemismuotoja.

Pimeys ei kuitenkaan ole ongelma vaan 
valon puute. Jeesus Kristus on maailman 
valkeus – Hän on pää ja seurakunta maan 
päällä on ruumis. Kuinka paljon valoja on 
päällä? Kuinka paljon kuljetaan sammute-
tuin lyhdyin? Liian paljon on niitä kristittyjä, 
joiden valo ei näy eikä ääni kuulu.

Pimeys ympärillämme ja haasteet, niin kuin nykykielessä 
usein sanotaan, ei pitäisi tulla meille kristityille yllätyk-
senä. Ainoan todellisen elämän valon, Jeesuksen, tun-
temisen puuttuminen ihmisen, yhteisön ja yhteiskunnan 
elämässä tuottaa pimeyttä. Johanneksen evankeliumin 

alku kirjoittaa tuosta valosta: - Hänessä oli elämä ja 
elämä oli ihmisten valo.  Valo loistaa pimeydessä, 

pimeys ei ole saanut sitä valtaansa (Joh.  1 : 4 – 
5). Jeesus haluaa loistaa jokaisessa kristityssä 
tässä maailmassa – tavalla tai toisella. Jokaista 
kutsutaan loistamaan. Hän loistaa meissä 
Pyhän Hengen kautta, kun päätämme nousta 

jokaiseen päivään  ymmärtäen Jumalan 
valtakunnan todellisuuden ja oman 

vastuumme valon kantajina.

Meissä ei ole valoa itsessämme. 
Kun katsomme itseämme, helposti 
lannistumme inhimillisten heikkouk-
siemme keskellä. Kun katsomme 
ympärillemme pimeyteen, tulemme 
helposti levottomiksi. Kun katsomme 
Kristukseen, rohkaistumme ja uskal-

lamme nousta tunteistamme huolimat-
ta.  Pidetään valot päällä ja rohkais-

taan toisiamme sytyttämään valot, kun 
pimeys yrittää siirtää katseen pois valon 
lähteestä.

LAITINEN

ERÄS ROHKAISUN SANA RAAMATUSSA ON JESAJAN KIRJAN 60 LUVUSSA: 
-  NOUSE, LOISTA KIRKKAANA JERUSALEM, SILLÄ SINUN VALOSI SAAPUU JA 
HERRAN KIRKKAUS KOITTAA SINUN YLLESI .   KATSO PIMEYS PEITTÄÄ MAAN, YÖN 
SYNKKYYS KANSAT. MUTTA SINUN TAIVAALLESI  KOHOAA AAMUNKOI, HERRAN 
KIRKKAUS HOHTAA SINUN YLLÄSI.  ( JES. 60:1-2)
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HEALING ROOMISSA RUKOILLAAN 
PYHÄN HENGEN OHJAUKSESSA
HEALING ROOM -PERUSKOULUTUKSESSA ESPOOSSA 23.-24.10.09
TUTUSTUTTI IN PARANTUMISOPETUKSEN LOMASSA MYÖS TIEDONSANOJEN 
KÄYTTÖÖN RUKOUSPALVELUSSA. T IEDONSANAT KUULUVAT PYHÄN HENGEN 
ARMOLAHJOIHIN (1 KOR. 12: 8-11).

Ennen koulutuksen alkua rukoi-
limme ja kysyimme Herralta, 
mitä Hän aikoo koulutuksen 

aikana tehdä. Me toimimme sen 
mukaan, mitä Herra puhuu. Saimme 
tiedonsanat koskien sairautta polves-
sa ja niskassa”, kertoivat koulutuksen 
vetäjät Susanne ja Markku Laitinen. 

He kutsuivat ensimmäisenä iltana 
eteen rukoiltaviksi ne henkilöt, joilla 
oli polvi- tai niskavaivoja. Useita hen-
kilöitä tuli rukoiltavaksi, ja osa tunsi 
saman tien saavansa jonkin verran 
helpotusta vaivaansa. Markku Laiti-
nen totesi: - Jos kivun voimakkuus 
heikkenee, silloin Jumala on tehnyt jo 
paljon. Tartutaan siihen ja kiitetään. 
Jumala tekee vielä lisää.

ONKO KIPU PYSYNYT POISSA?

Seuraavana aamuna edellisen illan 
rukoiltavilta kyseltiin, onko kipu 
pysynyt poissa ja miten parantuminen 
on edistynyt. Eräs polvikipuinen kertoi 
tulleensa koulutukseen perjantaina 
ontuen ja ajatelleensa, että ei oikein 
sovi huojua, jos mielii Herran töihin. – 
Kotiin mennessä kipu oli poissa ja on 
pysynyt poissa, hän todisti.

Polven niveltulehduksesta kärsinyt 
Hilkka Stigell puolestaan kertoi, että 
hänen polveensa iski niveltulehdus 
noin kuukausi sitten. - Jalka oli niin 
kipeä, ettei sen varaan voinut ollen-
kaan varata, joten ’konkkasin’ lää-
käriin. Sieltä tultuani katsoin TV7:stä 
Polvijärven pastori -ohjelman rukous-
iltaa, jossa sanottiin, että kaikki voivat 

parantua. Otin lupauksen vastaan, ja 
kykenin kävelemään jo samana ilta-
na. Jonkin verran kipua kuitenkin jäi 
ja  etenkin yöt olivat vaikeita, Hilkka 
kertoi.

- Jouduin yöksi aina tukemaan kipe-
än polven tyynyillä. Kipu herätti minut 
monta kertaa yössä vaihtamaan jalan 
asentoa nostamalla jalkaa käsin. 
Eilisen rukouksen jälkeen kipu poistui 
kokonaan ja nukuin koko yön herää-
mättä, Hilkka kertoi hymyillen.

NISKAKIPU JA MIGREENI KATOSIVAT

Niskakipujen takia rukoiltavaksi 
mennyt Tom Aspelin kertoi, että 
hänen niskansa oli vaurioitunut auto-
onnettomuudessa 3-4 vuotta sitten 
aiheuttaen kipuja. Hänen puolestaan 
on rukoiltu aiemmin eri Healing 
Roomeissa ja jossakin vaiheessa 
migreeni oli jo kadonnut. 

 - Kipuja minulla oli kuitenkin siihen 
asti, kun tänä syksynä 9.10. osallis-
tuin Albergan kartanossa järjestettyyn 
Healing Roomin parantumisiltaan. 
Kivut vähenivät. Eilisen rukouksen jäl-
keen niskassa ei enää tunnu lainkaan 
kipua ja vasemman käden etusormen 
jatkuva kihelmöinti on kadonnut.

TOM ASPELININ 
NISKAKIPU HELL ITT I .

HILKKA STIGELL IN 
POLVI PARANI.

ELSE LEINO

ELSE LEINO

4



Satu Jääskeläinen kävi pienenä 
pyhäkoulua ja osallistui silloin 
myös ukin ja mummon mukana 

useisiin hengellisiin kesätapahtumiin. 
Äiti oli opettanut hänelle iltarukouksen 
ja hän on käynyt rippikoulun. Ylä-
asteiästä alkaen Satua, niin kuin mo-
nia muitakin nuoria, kiinnosti kovasti 
horoskoopit, käsistä lukemisen taito 
sekä korteista ennustaminen. Vaikka 
hän ei mennyt syvemmälle niissä, ne 
saattoivat toimia portteina, joiden 
kautta paha pääsi kiusaamaan häntä. 

HARHAILUA NEW AGE -KURSSIEN 
SEKAMELSKASSA

Satu kertoo, että asuessaan Helsin-
gissä vuosina 2005 – 2008 hän koki 
parissa asunnossa yliluonnollisia 
kokemuksia niin ettei uskaltanut oikein 
nukkuakaan yöllä. Nuo kokemuk-
set ajoivat hänet etsimään turvaa 
meditaatiosta ja erilaisista henkisen 
kasvun kursseista koskien sisäistä 
lasta, enkeleitä ja demoneita ja muuta 
vastaavaa. 

- Luulin olevani jotakin enemmän ja 
löytäneeni elämäntarkoituksen. Pidin 
niitä ihmisiä, jotka eivät olleet ”samalla 
tasolla” epäkiinnostavina. Mutta 
samaan aikaan myös pelkäsin, Satu 
toteaa.

- Sitten yllättäen ystäväni suositteli 
reiki –kurssia, joka on japanilaisen 
Usui -papin kehittämä energiahoito. 
Muistan, kuinka kurkkuani aina kuristi, 
kun tuli kyse siitä kurssista. Ihmettelin 
kovasti mistä on kyse ja etteikö minun 
tulisi mennä sinne. Otin yhteyttä reiki 

HENKISYYDEN
ETSIJÄ LÖYSI TURVAN JUMALASSA
- ETSIN TURVALLISUUTTA ELÄMÄÄNI MEDITAATIOSTA, ERILAISILTA NEW AGE 
-KURSSEILTA JA REIKI  -HOIDOISTA. NE TOIVAT HETKELL ISEN HYVÄNOLON TUNTEEN, 
MUTTEIVÄT RI ITTÄNEET PITKÄLLE. AINA TULI  UUDELLEEN EPÄMÄÄRÄINEN TYHJYYDEN 
OLO JA TURVATTOMUUDEN TUNNE, KERTOO SATU JÄÄSKELÄINEN, 35 V. ASIAT 
ALKOIVAT MUUTTUA OIKEAAN SUUNTAAN VASTA KUN HÄN HELMIKUUSSA 2009 
OSUI MINÄ OLEN -MESSUILLA HEALING ROOMSIN OSASTOLLE.

S

PASI ILJO

ELSE LEINO
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-opettajaan, joka vakuutti, että saan 
vieläkin vahvemman suojan kaikkea 
pahaa ja turvattomuutta vastaan 
kunhan olen käynyt kyseisen kurssin, 
Satu jatkaa.

Niinpä Satu meni reiki -kurssille 
vuosi sitten syksyllä, jonka jälkeen 
hän antoi itselleen ja muutamil-
le tuttavilleen reiki -hoitoa. Hänen 
opettajansa oli suositellut ottamaan 
”buusterin” eli neljänä päivänä peräk-
käin kyseistä hoitoa, mutta se ei on-
nistunutkaan, sillä Satu tuli jo kahden 
kerran jälkeen kipeäksi. Opettajan 
mukaan se johtui vain puhdistumises-
ta ja kehotti ottamaan uuden satsin, 
kun Satu olisi tervehtynyt. 

- Opettajani vihjaisi kurssilla aika 
voimakkaasti, että minulla olisi sel-
vännäkemisen taito. Se oli tietenkin 
jännittävää, mutta samalla myös to-
della pelottavaa. Muistan miettineeni 
ahdistukseen asti, halusinko nähdä 
vaikka saunoessani saunatontun 
vierelläni. Onneksi en sitten päässyt 
koskaan sille tasolle, sillä pelkoni esti 
sen, Satu hymähtää.

HÄMMENNYSTÄ MINÄ OLEN 
-MESSUILLA
- Viime helmikuussa Dipolissa 
järjestetyille Minä olen -messuille 
menin hakemaan lisää tietoa reiki 
-asioista tai ainakin niin luulin. Reiki 
-huoneeseen mennessäni ajattelin, 
että onpas tämä nyt jotenkin outoa, 
kun oven suussa ihminen antoi reiki 
-hoitoa asiakkaalle ja sitten toisessa 
pisteessä hoitaja paukutti rumpuja 
asiakkaan päällä varmistaakseen ettei 
häneen ole mennyt pahoja henkiä, 
kertoo Satu ihmetelleensä.   

- Sitten eräässä toisessa pisteessä 
minulle kerrottiin, että shamballa 
-hoito on vieläkin parempi kuin reiki. 
Täysin pyörryksissä kaikesta ihmette-
lin etteikö reiki nyt olekaan se yksi ja 
ainoa ja paras.

KÄÄNNE HEALING ROOMISSA

- Sitten näin huoneen, jonka seinällä 
oli risti. Ajattelin, ettei siellä voi aina-
kaan olla mitään pahaa. Menin huo-
neeseen sisälle ja luin ristin ympärillä 
olevia rukousvastauksia. Yhdessä 

niistä joku kertoi parantuneensa 
selkäkivuista. Ajattelin, että jospa 
minunkin selkäongelmiini saataisiin 
täällä helpotusta ja jäin odottamaan 
vuoroani, Satu kertoo.

- Kun tuli minun vuoroni, rukous-
palvelijat kysyivät hyvin ystävällisesti: 
’Mitä haluat että puolestasi rukoil-
laan?’ Yllätyksekseni aloin kertoa 
työstressistä, kun piti kertoa siitä sel-
käkivusta. Rukouksen aikana minulle 
nousivat heti kyyneleet silmiin. Minua 
hävetti se, että rupesin vieraiden 
ihmisten seurassa itkeskelemään. 
Onneksi toinen rukoilijoista ojensi 
kuin rutiinina nenäliinan minulle, joten 
päättelin, että näin täällä siis tuleekin 
käydä, Satu muistelee.

- Rukoilijat kysyivät minulta, haluai-
sinko oppia tuntemaan Jeesukseen ja 
pyysivät minua lukemaan syntisen ru-
kouksen ja luin sen ajattelematta yh-
tään mitään. Toinen heistä sanoikin, 
että nyt tuntuu että Jumalan ei ole 
ihan helppo päästä sinun luoksesi. 
Ihmettelin ääneen, että mikähän siinä 
nyt sitten oikein on. Luin rukouksen 
muistaakseni vielä uudelleen ja he ru-
koilivat puolestani uudelleen. Lopuksi 
sain mukaani lukemista ja hengellistä 
musiikkia ja kiitin heitä sanoen etten 
nyt sitten tarvitsekaan muuta.

Satu kertoo lähteneensä silmiään 
pyyhkien pois Healing Roomista ja 
nähneensä messut nyt aivan kuin eri 
silmin. Hän poistui autoon lukemaan, 
mitä esitteissä oikein oli. Samana 
iltana hän halusi aloittaa Raamatun 
lukemisen Johanneksen evankeliu-
mista, niin kuin esitteessä suositeltiin.

ALFA-KURSSI OHJASI OIKEALLE TEILLE

- Olin saanut Healing Roomin 
osastolla Alfa-kurssista kertovan 
käyntikortin. Seuraavalla viikolla 
kävin katsomassa Alfan nettisivuja 
ja ilmoittauduin kurssille. Kurssin 
ensimmäisillä kerroilla kyselin 
kovasti, onko hyvä tehdä reiki –
hoitoja. En saanut sen kummemmin 
hyväksyntää kuin varsinaista kiel-
toakaan, mutta lopetin reiki -hoidot 
vaistomaisesti, kun tuli sellainen 
olo ettei se taidakaan olla hyvä 
juttu. Samoin meditaation tilalle tuli 

rukous, Satu toteaa.
Satu kertoo, että pastori Seppo 

S. Kosonen oli kerran luennoimassa 
ja kertomassa omista kokemuk-
sistaan joogasta ja vastaavista. 
Niinpä Satu meni luennon jälkeen 
kysymään häneltä reikistä. Koso-
nen kertoi sen olevan peräisin Chi-
voimasta, joka ei tule Jumalalta, 
vaan on ihan vastakkaista voimaa. 
Annetaan voima parantaa jotakin, 
mutta jotain otetaan vastaavasti 
pois! Hän kehotti sanoutumaan irti 
reiki -hoidoista ja niin Satu tekikin 
jonkin ajan kuluttua.

- Minulle oli vapauttavaa huoma-
ta, että aamuisin saatoin korvata 
”pelkällä” rukouksella aiemman 
monesta osasta muodostuneen 
meditaation, jossa suojataan itseä 
eri tavoin. Nykyisin rukoilemisen 
lisäksi luen aamuisin Raamattua ja 
olen kokenut, että Jumalan kanssa 
vietetyn aamuhetken jälkeen päivä 
on todella tasapainoisempi. 

Varsinaisen uskoontulon Satu 
Jääskeläinen koki Alfa-kurssin Py-
hän Hengen viikonlopussa keväällä 
2009. - Siellä koin vahvasti sen 
turvallisuuden, jonka voi vain Ju-
mala suoda ihmiselle. Liitelin kuin 
taivaassa. Sen jälkeen ei ole enää 
tarvinnut pelätä pimeää eikä yksin 
nukkumista tai vastaavaa. Olo on 
niin hyvä ja turvallinen. Tällaista 
tunnetta en pystynyt edes hetkelli-
sesti saavuttamaan reikissä
enkä meditaatiossa, Satu 
painottaa.

Sadun mukaan uskoontulon myö-
tä kaikki se, mitä hän oli elämäänsä 
aina halunnut, on alkanut toteutua. 
Hän käy lähes viikoittain Verkosto 
-seurakunnan solussa, sillä hänen 
mielestään toisten kristittyjen ta-
paaminen on todella tärkeää. 
    - Olen myös tänä syksynä Alfa-
kurssin apuopettajana. Niin suuri 
on halu kertoa myös toisille siitä 
mitä itse koin, sillä en missään 
vaiheessa halunnut kokemuksia pa-
holaisesta, päinvastoin. Mutta pa-
holainen taisi olla ovelampi silloin, 
ja hivuttautui minua lähemmäksi ja 
lähemmäksi, ilman että itse sitä ta-
jusin, Satu päättää haastattelun.   .
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MIKÄ ON EVANKELIUMI?
Jeesuksen keskeisin sanoma oli tämä: 
”Aika on täyttynyt. Jumalan kuningas-
kunta on tullut lähelle. Kääntykää ja 
uskokaa ilosanoma (Mark.1:14-15 alku-
tekstin mukaan, kreik. evankeliumi) 

Suomalaiset Raamatun kääntäjät 
ovat kääntäneet väärin kreikan sanat 
”basileia tou theou”, joka tarkoittaa 
”Jumalan kuningaskuntaa” eikä ”Ju-
malan valtakuntaa”. ”Valtakunta” voi 
tarkoittaa vaikkapa demokratiaa, mutta 
Jumalan kuningaskunta ei ole sellainen. 
Jumala on kuningas ja hän hallitsee 
ehdottomalla auktoriteetillaan kunin-
gaskuntaansa (Matt.22.1-14). 

JUUTALAINEN TAUSTA
Jeesuksen ajan juutalainen kiinnitti au-
tomaattisesti huomionsa kahteen asiaa: 
Jumalan kuningaskunnan saapuminen 
ja ilosanoman yhdistäminen käänty-
mykseen, kutsuun kääntyä Jumalan 
puoleen. Näiden ajatusten tausta on 
profeetta Jesajan julistuksessa Juudan 
heimolle, joka oli siirretty 500 –luvulla 
eKr pakkovoimin Babylonin valtakun-
nan alueelle. 

- Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosano-
man tuojan askelet! Hän ilmoittaa rau-
han tulon, tuo suuren ilosanoman, hän 
tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Sii-
onille: Sinun Jumalasi on nyt kuningas! 
Kuulkaa! Vartijat kohottavat riemuhuu-
don ja kaikki yhtyvät iloon, sillä omin 
silmin he näkevät, kuinka Herra palaa 
Siioniin. Puhjetkaa riemuun, te Jerusa-
lemin rauniot, kaikki yhdessä iloitkaa! 
Herra on antanut kansalleen lohdu-
tuksen, hän on lunastanut vapaaksi 
Jerusalemin! Herra on osoittanut pyhän 

käsivartensa voiman kaikkien kansojen 
silmien edessä, niin että maan kaikki 
ääret näkevät pelastuksen, jonka mei-
dän Jumalamme on tuonut. Pois, pois, 
lähtekää Babylonista! (Jes.52.7-11)

KURITUS SYNNIN SEURAUKSENA
Jumalan kuningaskunta Israel oli hä-
vitetty Babylonian toimesta. Miten se 
oli mahdollista, jos Jumala oli Israelin 
kuningas? Syynä olivat kansan synnit, 
joiden takia Jumala vihassaan antoi 
Babylonian kurittaa Israelia. Jesaja 
kuulutti kääntymystä takaisin Jumalan 
puoleen ja julisti, että Jumala on saa-
punut kuninkaana Israeliin. Vuosisatoja 
myöhemmin Jeesus julisti juutalaisille, 
joiden maan pakanallinen Rooma oli 
miehittänyt. Miksi Jumala salli epäju-
malia palvovan Rooman hallitsevan 
Israelia? Syynä oli jälleen kansan synnit 
ja kääntyminen pois Jumalasta. 

Jeesus julisti samanlaista ilosanomaa 
kuin Jesaja: Ilosanoma eli evankeliumi 
oli siis se, että Jumalan kuningaskunta 
on saapunut käden ulottuville, Jumala-
kuningas oli saapunut Rooman hallit-
semaan Israeliin. Juutalaisten ei pitänyt 
taistella Roomaa vastaan aseellisesti 
vaan kääntyä takaisin Jumalan luo 
(Matt.5:9, 38-48). 

ILOSANOMAN MERKITYS
Uuden testamentin kirjoittajat käyt-
tävät ilosanomasta kreikan sanaa 
evankeliumi, joka tarkoitti tuona aikana 
Rooman keisarin antamien julistusten 
kuuluttamista eri puolilla valtakuntaa. 
Kun keisari oli voittanut taistelun tai 
hänellä oli syntymäpäivä hän lähetti sa-
nansaattajia julistamaan evankeliumia, 

ilosanomaa. Turkin alueella Myran kau-
pungista on löydetty keisari Augustuk-
sen (27eKr-14jKr) piirtokirjoitus, jossa 
lukee: ”Jumalallinen keisari Augustus, 
jumalan poika, maan ja meren hallitsija, 
koko maailman pelastaja ja hyväntekijä, 
on tuonut teille rauhan”

Ajattele, miten tuon ajan ihmiset 
reagoivat kun he kuulivat sanat: ”Ilo-
sanoma (evankeliumi), Jeesuksesta 
Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti 
liikkeelle näin.” (Mark.1:1), ”Julista-
mani evankeliumi… on sanoma hänen 
Pojastaan… pyhyyden Hengen puolelta 
hän oli Jumalan Poika, jolla on valta, 
ylösnousemuksessa tähän asemaan 
asetettu” (Room.1:2-3), Viesti on 
selvä: Rooman keisari ei ole maailman 
hallitsija eikä jumala, koska tuo asema 
kuuluu Jeesukselle! Evankeliumilla 
on siis poliittinen merkitys: Se uhkaa 
tämän maailman hallitsijoita, jotka 
asettavat itsensä Jumalan asemaan ja 
kuvittelevat olevansa ratkaisu maail-
man ongelmiin. Barak Obama tai YK 
eivät ole ratkaisu maailman rauhaan 
vaan ihmiset, jotka elävät vuorisaarnan 
mukaan pitäen Jumalaa kuninkaanaan. 
Tällainen kristittyjen elämäntyyli muutti 
pakanallisen Rooman valtakunnan 
300:ssa vuodessa. Keisarit eivät saa-
neet murrettua seurakuntia, jotka olivat 
valmiit jopa kuolemaan Jeesuksen, 
ainoan Herran ja Kuninkaan, takia. Tätä 
radikaalisuutta tarvitaan nyt pakanalli-
sissa länsimaissa.

JUMALAN KUNINGASKUNNAN 
SAAPUMINEN
Mitä Jesaja ennusti ajasta, jolloin 
Jumala alkaisi hallita kuninkaana? 

NÄKY JUMALAN KUNINGASKUNN
- PALUU KRISTINUSKON JUURILLE

MIKSI KRISTITTYJEN PITÄISI  RUKOILLA SAIRAIDEN PUOLESTAT KUN LÄÄKÄREITÄKIN ON TARJOLLA? 
JOHDATTAAKO SAIRAIDEN PARANTAMINEN MEIDÄT SIVURAITEILLE EVANKELIUMIN PÄÄSANOMASTA, JOKA 
ON JEESUKSEN RISTI ,  SIELUN PELASTUS JA TAIVAASEEN PÄÄSEMINEN? NÄMÄ KYSYMYKSET HEIJASTAVAT 
KRISTINUSKON VÄÄRINYMMÄRTÄMISTÄ, VAIKKAKIN NE OVAT HYVIN YLEISIÄ.
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NASTA 

Daavidin perillinen, Messias hallitsisi 
Israelia (Jes.9:6-7). Israel on valo kai-
kille kansoille ja tuo niille pelastuksen 
(Jes.49:6). Vapautetussa Jerusalemis-
sa ei ole sairautta ja kansa on saanut 
syntinsä anteeksi (Jes.33:24). Kuurot 
kuulevat, sokeat näkevät, rammat 
hyppivät ja mykät laulavat (Jes.35:5-
7). Vankilassa olevat vapautetaan 
(Jes.42:7). Kuolleet nousevat ylös hau-
doistaan (Jes.26:19). Jumalan tuomio 
kohtaa koko maailmaa (Jes.24:1-13). 
Jumala luo uuden taivaan ja uuden 
maan (Jes.65:17; 66:22-23) ja jopa 
eläinten kesken on rauha (Jes.11:6,9). 
Tämä oli se maailma, joka oli Jeesuk-
sen mukaan murtautunut nyt maail-
maan.     
     Kun Johannes Kastaja lähetti op-
pilaitaan kysymään Jeesukselta oliko 
hän Messias, Jeesus ei vastannut 
pohdiskelemalla olemustaan kreik-
kalaisen filosofian tavalla: ”Minä olen 
tosi olevainen, valo valosta, Jumala 
Jumalasta, kaiken alkusyy tms.” Jee-
sus vastasi: ”Kertokaa Johannekselle, 
mitä näette ja kuulette: Sokeat saavat 
näkönsä ja rammat kävelevät, spitaa-
liset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, 
kuolleet herätetään henkiin ja köyhille 
julistetaan ilosanoma. Autuas se, joka 
ei minua torju.” (Matt.11:4-6) Nämä 
merkit kertoivat Johannekselle, että 
Jesajan ennustama uusi maailman 
aika, lopunaika oli alkanut. 
Yllätys oli se, että maailman lopun 
aikakausi, Jumalan kuningaskunta, 
murtautui esiin etuajassa. Siksi demo-
nit huusivat Jeesukselle: ”Oletko tullut 
kiduttamaan meitä jo ennen määräai-
kaa?” (Matt.8:29)

”JO NYT – EI VIELÄ KOKONAAN”

Mutta miksi kaikki kuolleet eivät 
heränneet ylös Jeesuksen aikana 
eikä hän parantanut kaikkia maailman 
sairaita, vaikka Jesaja niin ennusti? 
Miksi nykyään kaikki eivät parane? 
Miksi parantuneetkin voivat saada 
sairauksia ja he kuolevat? Eikö 
Jesajan profetian olekaan toteutunut? 
Vastaus on siinä, että kuningaskunnan 
todellisuus on murtautunut esiin 
etuajassa, mutta se ei ole tullut vielä 
kokonaan. Jos Jumalan kuningaskunta 
olisi tullut kokonaan, me saisimme 
ylösnousemusruumiin silloin kun 
tulemme uskoon. Näin ei kuitenkaan 
tapahdu, vaikka me olemmekin uusia 
luomuksia Kristuksessa (2 Kor.6:17).
Jeesus opetti selvästi, että aikakauden 
loppuun oli vielä aikaa, vaikka 
tuleva maailma olikin koskettanut 
maailmaa (Matt.24-25). Teologi 
Oscar Cullman on verrannut Jumalan 
kuningaskunnan voittoa liittoutuneiden 
joukkojen rantautumiseen natsien 
miehittämään Eurooppaan toisessa 
maailmansodassa. Liittoutuneet 
tekivät maihinnousun Euroopan 
maaperälle Normandiassa 6.6.1944. 
Maihinnousuun liittyvät taistelut 
kestivät noin 2,5 kuukautta, minkä 
jälkeen liittoutuneet etenivät eri 
puolille Eurooppaa. Maihinnousun 
onnistuminen sinetöi natsi-Saksan 
häviön. Näissä loppusodan taisteluissa 
kuoli paljon ihmisiä, ennen kuin voitto 
saavutettiin 8.5.1945

VIHOLLISEN VALTA MIEHITTÄNYT 
MAAN

Me olemme samanlaisessa tilanteessa. 

Jumala on luonut maailman, mutta Aa-
damin ja Eevan lankeemus antoi saa-
tanalle vallan maailman miehittämiseen 
(Luuk.4:5-6; Room.5:1). Nyt saatana 
hallitsee sitä nyt vieraana sortovalta-
na kuten natsit hallitsivat Eurooppaa 
toisen maailmansodan aikana. Saatana 
ja hänen demonijoukkonsa tappavat ja 
tuhoavat elämää (Joh.10:10). 
    Aivan kuten liittoutuneet rantautuivat 
Normandiaan Jumalan kuningaskun-
nan joukot rantautuivat maailmaan, 
kun Jeesus sai voiton saatanasta 
erämaassa (Matt.4:8-11). Tämän 
tapahtuman jälkeen Jeesus oli täynnä 
Pyhää Henkeä ja hän aloitti opetus- 
ja parantamistoiminnan (Luuk.4:14) 
Jeesus hyökkäsi saatanan valtakuntaa 
vastaan antamalla syntejä anteeksi, 
parantamalla sairaita ja ajamalla ulos 
demoneja. Jumalan kuningaskunnan 
”maihinnousu”, Jeesuksen toiminta, 
kesti kolme vuotta. 

RATKAISEVA TAISTELU
Maihinnousun ratkaisevin taistelu 
käytiin Golgatalla. Jeesus riisui ristillä 
aseista saatanan vallat ja voimat 
(Kol.2:14-15). Ylösnousemisensa jäl-
keen Jeesus sanoi, että nyt hänelle oli 
annettu kaikki valta taivaassa ja maan 
päällä (Matt.28:18). Sota on siis jo voi-
tettu ristinkuoleman ja ylösnousemuk-
sen kautta, mutta saatana tappaa ja 
tuhoaa vielä paljon ennen kuin sen 
valta murtuu lopullisesti Jeesuksen 
takaisin tulossa.

Me elämme siis jännitteessä, jossa 
tulevan maailmanajan voimat ja nykyi-
sen langenneen maailman voimat ovat 
läsnä samaan aikaan. 

FIL IPE SAMORA

ARI PUONTI

KUINKAIHANAT OVAT VUORILLA 
ILOSANOMAN

TUOJAN ASKELEET! 
HÄN ILMOITTAA 

RAUHAN TULON, TUO 

SUUREN ILOSANOMAN, 

HÄN TUO PELASTUKSEN 
SANOMAN.

Jatkuu sivulla 10.
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PÄIVI RYHÄNEN JA HEIKKI 
MAARANEN, HEALING ROOM JÄMSÄ

- Yksi mieleenpainuvimmista ko-
kemuksista tänä syksynä oli, kun 
eräs mies astui rukoushuoneeseen ja 
sanoi: - Minä haluan tulla nyt us-
koon! Tiimi johdatti hänet Jeesuk-
sen omaksi ja Alfa-kurssille. Hän 
pääsi heti opetukseen ja seurakun-
taan ja on saanut lähteä kasvamaan 
uskossaan. Eräs aiemmin uskoon 
tullut sanoikin palautteessaan: - 
Healing Room on hyvä paikka tulla 
uskoon.

MASENNUS HOITUU
- Syksyn aikana olemme saaneet 
ilolla huomata, että moni useampia 

kertoja rukoiltavana käynyt on sel-
keästi mennyt eteenpäin elämäs-
sään, kasvanut uskossaan ja tullut 
rohkeammaksi. 
- Joidenkin koko ulkoinen olemus 
on selvästi muuttunut. Ensimmäisillä 
kerroilla sisäänpäin kääntynyt, arka 
ja masentunut olemus on muuttunut 
suorana seisovaksi, rohkeaksi ja elä-
mässä eteenpäin katsovaksi. Moni 
käy myös tankkaamassa Jumalan 
läsnäoloa ja voimaa Healing Roomis-
sa. Kannustammekin ihmisiä tule-
maan rukoiltavaksi aina uudelleen ja 
uudelleen.

PYHÄN LÄSNÄOLO
- Olemme huomanneet, että klinikalla 
kävijöitä painavat usein enemmän 

sisäiset kuin fyysiset kivut, mutta 
joskus fyysisetkin kivut johtuvat juuri 
sisäisestä kivusta. Joskus henkilö ei 
edes muista kertoa, että fyysinen-
kin vaiva on parantunut, kun hän 
on kokenut sisäistä paranemista, 
rohkaisua tai muuta apua ja johdatus-
ta elämässään.
    - Erään rukoiltavan palaute kuvaa 
sitä, mitä toivomme rukousklinikan 
olevan: - Oli ihana, hoitava Jumalan 
Pyhän Hengen läsnäolo ja rauha. 
Kiitos tästä toiminnasta.
    - Pyhän Hengen läsnäolossa myös 
tiimiläiset ovat parantuneet, kasvaneet 
uskossa ja saaneet rohkeutta. Jeesus 
rukoili jäähyväisrukouksessaan, että 
häneen uskovat olisivat yhtä. Siihen 
Jumala meitä kutsuu tänäänkin.

ESPOON, JÄMSÄN, KOUVOLAN, NURMIJÄRVEN, T IKKURILAN JA 
TAMPEREEN RUKOUSKLINIKKOJEN VETÄJÄT KERTOVAT TUOREITA 
TERVEISIÄ RUKOUSKLINIKOILTA.

TERVETULOA
RUKOILTAVAKSI RUKOUSKLINIKKAAN!

OLLI RYHÄNEN

SUSANNE LAIT INEN
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HEIKKI JA KATI LARMA, HEALING 
ROOM KOUVOLA
- Jumala on ollut rukousilloissa  läsnä, 
ottanut pois kipuja ja taakkoja. Hän 
on koskettanut ja antanut monelle 
rauhan ja turvallisuuden tunteen sekä 
vastannut useisiin rukouspyyntöihin.
    - Olemme liittäneet klinikka-iltoihin 
myös pienen ”katupartion”, joka vie 
tietoa työstämme ja evankeliumia 
kaduille TV7:n haastattelulomakkeen 
avulla. Samalla jaamme TV7 ja Hea-
ling Room -lehtiä sekä rukousklinikan 
käyntikortteja. Ensimmäisellä käynnil-
lä kolme ihmistä otti Jeesuksen vas-
taan sydämeensä.’Pyytäkää, niin teille 
annetaan. Etsikää, niin te löydätte. 
Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä 
jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä 
löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, 
avataan’ (Matt.7:7-8).

RAINER SKOGBERG JA EILA 
KARJALAINEN, HEALING ROOM 
TIKKURILA

- Moni masentunut on saanut iloa elä-
määnsä sekä rohkeutta ja luottamusta 
Jumalan mahdollisuuksiin. Toiset ovat 
lähteneet klinikalta kyyneleet silmissä, 
toiset taas ovat kokeneet pahan olon 
helpottuneen ja rauhan laskeutuneen 
sydämeen. 
- Vantaa-Tikkurilan rukousklinikalla on 
mahtava rukoustiimi eri seurakunnis-
ta. Olemme kokeneet Pyhän Hengen 
yhteyttä ja läsnäoloa. Tervetuloa 
rukoiltavaksi!

PEKKA LUOMA, HEALING ROOM 
TAMPERE
- Yksi tapaus tulee heti mieleen: Saim-
me lopulta hankittua uuden ja hienon 
standin kadulle. Ilta oli sateinen ja keli 
hämärä. Standille pysähtyi kaksi naista 
lukemaan ilmoitustamme. Vastaan-
otossa oli poikkeuksellisesti henkilö, 
joka ei ole ollut aikaisemmin tässä 
tehtävässä. Hän ryhtyi tapojensa vas-
taisesti huutelemaan kahdenkymme-
nen metrin päähän pyytäen henkilöitä 
sisälle. Äiti ja tytär tulivat ja tytär meni 
rukoiltavaksi sillä seurauksella, että 
hän tuli uskoon. Äiti kertoi rukoilleensa 
tyttärensä puolesta kolmisenkymmen-
tä vuotta. Nyt tytär on käynyt meillä 
toisenkin kerran haluten parannusta ja 
kasvua omaan elämäänsä.

VARPU HEIKKILÄ JA SAULI JÄRVELÄ, 
HEALING ROOM NURMIJÄRVI
- Tänä syksynä on toimintamme alka-
nut virkeästi. Olemme myös saaneet 
iloita uskoontulosta ja palautteista, 
joissa kävijät ovat kertoneet koke-
neensa Jumalan Pyhän Hengen läsnä-
olon ja kosketuksen.

RUKOILIJOINA TAVALLISET IHMISET
- Rukoiltavaksi kannattaa aina tulla. 
Meitä rukouspalvelijoita ei tarvitse pe-
lätä eikä ujostella, silläbolemme ihan 
tavallisia ihmisiä. Jokaisella meillä on 
ollut omat ongelmamme, joihin olem-
me tarvinneet rukousapua ja siten ym-
märrämme hyvin toisen ihmisen avun 
tarpeen. Emme arvostele rukoiltavaa 
oli hänen asiansa tai ongelmansa mil-
lainen tahansa.
    - Haluamme kohdata jokaisen 
rukoiltavan Kristuksen rakkaudella 
ja nähdä hänet kuten Jumala näkee: 
Hänen rakkautensa, myötätuntonsa, 
armonsa ja säälinsä kautta.

JOUNI JA SANNA SILTALA, HEALING 
ROOM ESPOO
- Olemme nähneet monia parantumi-
sia, kun ihmisten sisäisistä kivuista 
osa on lähtenyt vähitellen ja osa välit-
tömästi. Herra eheyttää omia lapsiaan, 
rohkaisee, nostaa ja varustaa suureen 
sadonkorjuuseen. 
    - Eräs ihminen tuli rukoiltavaksi 
ensimmäisen kerran masentuneena, ei 
katsonut silmiin ja oli hyvin aran oloi-
nen. Kolmannella kerralla hän säteili ja 
kertoi Jumalan tehneen monia asioita 
hänen elämässään. Hän halusi myös 
halata rukoilijoita kiitokseksi.

TYTÄR TOI ÄIDIN RUKOILTAVAKSI
- Eräs nainen tuli paikalle arkana ja 
sanoi, että hänen mukanaan on myös 
äiti, joka ei ole vielä uskossa. Vakuu-
timme hänelle, että rukoilemme hie-
notunteisesti ja hänen äitinsä tilanteen 
huomioiden. Kerroimme myös, että 
täällä ovat monet kyllä tulleet uskoon-
kin. Sinä iltana äiti rukoili uskonru-
kouksen. Tyttären kasvot säteilivät 
ilonkyynelistä.
    - Olemme iloinneet monista uskoon 
tulleista. Eräänkin illan aikana kolme 
ihmistä halusi antaa elämänsä Jeesuk-
selle! Myös fyysisiä parantumisia on 
tapahtunut.

RUKOILIJAT HIENOTUNTEISIA
- Rohkaisemme sinua tuomaan ystävä-
si tai sukulaisesi klinikalle henkilökoh-
taisesti. Voit tuoda sellaisenkin, joka ei 
vielä tunne Jeesusta. Herra koskettaa 
kaikkia tarvitsevia ja saa heidät myös 
kääntymään Hänen puoleensa silloin 
kun hätä on suuri.
    - Rukoilijamme ovat taidollisia, hie-
notunteisia ja kunnioittavat rukoiltavia 
ja heidän kokemustaan. Pyhä Henki 
toimii keskuudessamme uskollisesti. 
Olemme saaneet todeta sen rukousil-
lasta toiseen kolmen vuoden ajan.    .

HEALING
ROOMS
RUKOUSKLINIKKA

TEHTÄVÄ
Suomen Healing Rooms –
rukousklinikoilla eri seurakuntien 
kristityt rukoilevat yhdessä 
parantumisen ja sisäisen 
eheytymisen puolesta Jeesuksen 
kehotuksen mukaisesti Mark. 

16:15-18.

NÄKY 
Healing Rooms on kanava Ju-
malan parantavan työn ja eheyt-
tävän rakkauden virtaamiselle. 
Unelmana on nähdä Jumalan 
ihmeellisiä tekoja Suomessa niin, 
että Jumala saa kaiken kunnian. 
Rukousklinikalla voi kohdata 
rakastavan Isän ja löytää Kris-
tuksen omaksi Vapahtajakseen. 
Healing Roomissa eri seurakun-
nista tulevat kristityt toimivat 
yhdessä. Healing Room varustaa 
kristittyjä olemaan Jeesuksen 
parantavan rakkauden kanavana.
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Näky Jumalan kuningaskunnasta - paluu kristinuskon juurille
Jatkoa sivulta 7. 
Siksi olen… 

- jo nyt pyhä, mutta vielä syntinen. 
(Room.1:1; 6:10-12)
- jo nyt pelastettu, mutta odotamme 
lopullista pelastusta. (Room.8:24)
-  jo nyt voi parantua, mutta kaikki 
eivät parannu ennen Jeesuksen 
takaisintuloa.
Tämä näkökulma vapauttaa meidät 
ajautumasta äärinäkemyksiin. Jotkut 
kristityt korostavat sitä, että kaikkien 
sairaiden on mahdollista parantua nyt 
(valtakunta on jo nyt), toiset korosta-
vat, että kristittyjen ei pidä tavoitella 
parantumista Jumalan voiman kautta 
(valtakunta ei ole vielä). Meidän on 
Jeesuksen käskyn mukaan parannet-
tava sairaat (Matt.10:8), mutta samalla 
tiedämme, että kaikki eivät parane, 
koska kuningaskunta ei ole vielä 
tullut kokonaan. Tämä on teologisesti 
kestävä perusta sille, miksi kaikki eivät 
parane ja miksi kuitenkin on Jumalan 
tahto rukoilla parantumista.

KÄSKY LEVITTÄÄ KUNINGASKUNNAN 
MAAILMAA
Jesajan ennustamassa ja Ilmestyskir-
jan kuvaamassa Jumalan kuningas-
kunnassa ei ole sairautta, kipua, 
kuolemaa, vihollisuutta ihmisten välillä 
eikä vihollisuuksia ihmisen ja luonnon 
välillä. Jeesus osoitti toiminnallaan, 
että hänellä on auktoriteetti näiden 
ilmiöiden parantamiseen. Siksi hän 
antoi käskyn 12 lähimmälle ja 72 
muulle oppilaalle levittää Jumalan 
kuningaskuntaa parantamalla sairaita 
ja ajamalla ulos demoneja, koska ne 
olivat merkkejä kuningaskunnan läs-
näolosta (Matt.10:1,7-8; Matt.12:28; 
Luuk.10:1,2, 8-9) Hän käski paran-
tamaan sairaat ja sen jälkeen totea-
maan: ”Jumalan valtakunta on tullut 
teitä lähelle” (Luuk.10:9).  

Parantumista ei tarkoitettu uskovien 
sisäpiirin iloksi vaan evankeliointiin. 
Suurin osa parantumisista Uudessa 
testamentissa (21/26 tapauksista) 
tapahtui evankelioinnin yhteydessä 
tai sen seurauksena. Voisimmeko 
nähdä enemmän parantumisia jos liit-
täisimme sen ulkoilma-evankeliointiin 
kuten Jeesus? Pohjois-Irlantilainen 
Causeway Coast Vineyard seurakunta 
on todennut asian olevan juuri niin. He 
ovat nähneet enemmän parantumisia 
ei-uskovien puolesta rukoillessa ka-
dulla kun seurakunnan seinien sisällä 

uskovien kesken.
    Jokainen parantuminen ja demo-
nien ulosajo on nykyäänkin merkki 
tulevaisuuden kuningaskunnan mur-
tautumisesta tähän hetkeen. Herätyk-
set ja Pyhän Hengen vuodatukset ovat 
kuningaskunnan esiinmurtautumisia 
tavallista suuremmalla voimalla.

MIKÄ ON PERUSTA PARANTAA 
SAIRAAT
Sairaiden parantamisen perusta on 
Jeesuksen kuolema ristillä. Jeesus 
kantoi ristille sairaudet: ”Hän ajoi 
sanallaan henget ulos ja paransi kaikki 
sairaat, jotta kävisi toteen, mitä on 
sanottu profeetta Jesajan kirjassa: 
- Hän kantoi meidän tautimme, otti 
taakakseen meidän sairautemme.” 
(Matt.8:16-17)

Jeesus ei tarkoittanut sanomaansa 
uskonnolliselle sisäpiirille vaan hänen 
sanomansa muuttaa yhteiskuntaa, 
koska se on tarkoitettu köyhille, 
vangituille, sokeille, sorretuille ja orjille 
(Luuk.4:18-19). Näitä ihmisryhmiä ei 
ole tarkoitus jättää siihen tilaan missä 
he synnin ja saatanan sitomana ovat 
vaan heitä on autettava käytännön 
teoilla ja voimateoilla.
    Jeesus käski oppilaitaan: 
”Menkää siis ja tehkää kaikki 
kansat minun opetuslapsikseni… 
ja opettakaa heitä noudattamaan 
kaikkea mitä minä olen käskenyt 
teidän noudattaa” (Matt.28:19-20) 
Jeesus oli opettanut heille sairaiden 
parantamista ja demonien ulosajoa. 
Nyt hän käski oppilaita opettamaan 
nämä asiat uusille uskoville. 
Sairaiden parantaminen on siis osa 
lähetyskäskyä.

ONKO JUMALAN TAHTO PARANTAA 
SAIRAAT?
Jeesus opetti, että hänen 
seuraajiensa olisi rukoiltava lopunajan 
todellisuuden koskettavan maailmaa: 
”Tulkoon sinun kuningaskuntasi. 
Tapahtukoon sinun tahtosi maan 
päällä niin kuin (se jo tapahtuu) 
taivaassa.” (Matt.6:10 alkutekstin 
mukaan) Jumalan tahto tapahtuu 
juuri nyt täydellisenä taivaassa. Kun 
rukoilemme ”tulkoon kuningaskuntasi/
valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi…” 
me rukoilemme, että taivas 
murtautuisi uudelleen ja uudelleen 
ihmisten elämään. Juuri tätä Jeesus 
tarkoitti kun hän sanoi, että Jumalan 
valtakunta/kuningaskunta on lähellä, 

ikään kuin käden ulottuvilla. 

Taivaassa ei ole syntiä, sairautta, 
kuolemaa eikä sotaa ihmisten välillä. 
Sotatilanteessa ei rukoilla, että 
”Herra, anna tämän tappamisen 
jatkua, otan sen siunauksena sinulta, 
koska haluat opettaa minulle sen 
kautta jotain tärkeää, jota en oppisi 
rauhan aikana”. Silti joku saattaa 
rukoilla juuri näin sairaiden kohdalla. 
Jumala voi opettaa meitä sodan 
aikana ja sairauden aikana, koska hän 
kykenee kääntämään kaiken pahan 
palvelemaan päämääriään. Mutta 
sota ja sairaus ei koskaan Jumalan 
lähettämä siunaus. Paratiisissa ja 
Ilmestyskirjan kuvaamassa uudessa 
maailmassa ei ole sairautta ja 
sotaa. Sairaus ja sota voivat olla 
rangaistuksia synneistä ja silloin 
niiden tarkoituksena on kääntää 
ihmisten sydämet Jumalan puoleen. 
Jumalan tahto on parantaa.

Pelastus ei kosketa vain ”sieluam-
me”. Jumala pelastaa koko ihmisen. 
Siksi saamme viimein ylösnousemus-
ruumiin eikä ruumiimme häviä. Kreikan 
sana ”pelastaa” tarkoittaa myös 
”parantaa, tehdä eheäksi”. Jumala on 
kiinnostunut koko elämästämme, ei 
vain hengellisestä elämästämme.

YHTEENVETO
Sairaiden parantaminen ei siis ole 
”karismaattisten uskovien sivupolku 
evankeliumin pääsanomasta” vaan 
se on oleellinen osa sitä julistusta, 
joka noudattaa Jeesuksen opetuk-
sia. Evankeliumin ydin on sanoma 
Jumalan kuningaskunnan esiinmur-
tautuminen, joka sai ratkaisevimman 
voittonsa Jeesuksen ristillä ja ylösnou-
semuksessa. Ilosanoma kuningaskun-
nasta, evankeliumi, koskettaa ihmisen 
koko olemusta ja hänen sosiaalista 
verkostoaan. Jumalan kuningaskun-
nan julistus on poliittinen vaikuttaja 
tässä maailmassa: se koskettaa köy-
hiä, sairaita, yksinäisiä ja sorrettuja. 
Se asettaa ongelmiin orjakauppiaat 
ja ihmisiä sortavat hallitukset. Jumala 
on kuningas ja Hän on saapunut. Me 
maistamme tulevan maailmanajan voi-
mia jo nyt, mutta samalla me odotam-
me sen saapuvan koko täyteydessään 
vasta, kun Jeesus tulee takaisin.  .
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UNELMA EESTISTÄ

Alle 1% virolaisista nuorista on elävässä uskossa Jee-
sukseen. Tarve evankeliumille on suuri. Taantuman ja 
työttömyyden keskellä monet ihmiset ovat menettäneet 
toivonsa tulevaisuuteen ja taloudelliset vaikeudet ovat 
lisänneet ahdistusta. Fyysisiä ja henkisiä sairauksia on 
paljon sekä tarvetta sisäiseen parantumiseen. Heikko 
sosiaaliturva lisää näitä vaikeuksia ja väliinputoajat ovat 
vielä heikommassa asemassa. Usein vaikeuksien kierre 
jatkuu sukupolvesta toiseen. 

JEESUS TUO TOIVOA VAIKEUKSIIN
- Kun vaikeuksien keskellä saa löytää elävän Jeesuk-
sen, se tuo mukanaan toivoa elämään. Jeesus voi 
parantaa sairauksia silloinkin, kun ihmisellä ei ole ehkä 
varaa hakea apua lääkäriltä, Lehari toteaa.
- Työ ja raha eivät tuo onnellisuutta. Olennaisinta on 
suhde Jeesukseen. Uskoontulo ei ole päätepiste vaan 
alku ylenpalttiselle ja sisäisesti runsaalle elämälle, jossa 
yhteys Jumalaan on kokoaikainen ja hengen hedelmät 
toimivat jokapäiväisesti.

HYVÄ HEDELMÄ VAKUUTTAA
- Näen, että Healing Room –työstä on tullut 
hyvää hedelmää Suomessa. Samaa haluaisin 
nähdä maassamme. 
- Virossa näemme harvoin parantumi-
sia, joita Raamattu lupaa tapahtuvan 
Jeesuksen seuraajien kautta.  
Unelmoin siitä, että Raamatun 
lupaukset olisivat joka-

päiväisiä kristittyjen keskellä ja että Jeesuksen 
Kristuksen parantava voima voisi tehdä ihmiset 
terveiksi , kuten Hän Sanassaan lupaa, 
Lehari pohtii.

Jos haluat tukea Healing Roomin 
laajentumista Viroon, niin voit 
tehdä sitä Healing Rooms 
Finland ry:n  tilin kautta  
578010-220684 
viite 1708

-  OLEN ITSE KOKENUT MONTA KERTAA PARANTUMISEN IHMEEN 
OMASSA ELÄMÄSSÄNI.  SUREN SITÄ, ETTÄ NÄEMME VIELÄ NI IN 
VÄHÄN PARANTUMISIA. USKON ETTÄ JUMALALLA ON PALJON  
ENEMMÄN ANNETTAVAA VIROLLE. ENEMMÄN KUIN MITÄ VIELÄ 
NÄEMME SEURAKUNNISSA TAPAHTUVAN, KERTOO LEHARI 
KAUSTEL,  MUUSIKKO, EVANKELISTA, KANSAN RAAMATTUSEURAN 
SISARJÄRJESTÖN, AGAPE EUROPAN TYÖNTEKIJÄ VIROSSA.

Suomessa olemme pitempään rukoilleet Healing Room –toiminnan leviämisen puolesta Viroon. Useita 
virolaisia on käynyt Healing Room -peruskoulutuksen Suomessa ja olemme tavanneet muutamia pastoreita 
ja hengellisiä työntekijöitä. Monet näistä kohtaamisista ovat olleet rukousvastauksia kuten tapaaminen 
Leharin kanssa.
Tapasimme hänet noin vuosi sitten hengellisessä kotikokouksessa ja koimme veljeyttä hänen kanssaan. 
Se, että tuntematon nuori mies tuntuu tutulta, johtunee siitä, että sama Pyhä Henki elää tuossa ihmisessä 
samoin kuin Hän elää minussa. Joskus Jumalan Henki johtaa ihmisiä tapaamaan toisiaan toteuttaakseen 
hyvän suunnitelmansa. Uskomme, että Jumalalla on unelma Viron kansaa kohtaan myös Healing Room 
-työn kautta. Uskomme, että hyvän Jumalan käsittämätön rakkaus vain odottaa, että se saisi kanavoitua 
omiensa kautta Viron kansalle.

Muusikko, 
kapelimestari ja evan-
kelista Lehari Kaustelil-
la on unelma Eestistä

CHRISTIANPHOTOS.NET

MARKKU JA SUSANNE LAIT INEN
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MIKSI KAIKKI EIVÄT PARANE?
PENNY MATHEWS

SUSANNE LAIT INEN
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Menetyksen keskellä suremme 
ja käymme läpi tunne-elämän 
koko kirjon ja näin kuuluukin 

tapahtua. Se on luonnollista. Suremi-
nen, pettymys ja kiukkukin ovat ’vain’ 
tunteita,  eivät sinänsä hyviä/pahoja 
tai oikeita tai vääriä. Tunteet ovat Ju-
malan luoma tapa käsitellä elämän ta-
pahtumia. Toinen asia onkin se, miten 
toimimme näiden tunteiden kanssa. 
Jos vihastumme ja sen seurauksena 
lyömme toista, on tullut tehtyä syntiä. 

VÄÄRISTYNYT TEOLOGIA
Menetykset ja vaikeudet voivat muo-
vata Jumala –kuvaa salakavalasti epä-
raamatullisen suuntaan ja muodostaa 
uuden opin sekä yksilön, yhteisön että 
kirkkokunnan sisällä. Tuo oppi pyrkii 
selittämään asioita, joita itse Jumala-
kaan ei ole selittänyt.
    Jos todellisuutta tulkitaan menetys-
ten ja kärsimysten kautta, muodos-
tetaan omien tai yleisten kokemusten 
pohjalta teologia, joka ei perustu Raa-
mattuun. Vahingollista on tulla teo-
logiseen johtopäätökseen kokemus-
ten pohjalta tai niiden puuttumisen 
vuoksi. Jos sairas ei parane, on kyse 
kokemuksen puutteesta. Kokemusten 
puutteesta syntynyt teologia syntyy 
ihmisen halusta ja tarpeesta saada 
vastaus kysymyksiinsä, joihin Jumala 
ei ole antanut vastauksia. 

VIHOLLISEN ANTAMA RISTI
Yksi kokemuksen puutteesta syntynyt 
teologia on oppi siitä, että ’Jumala on 
antanut sinulle tämän  sairauden /kär-
simyksen sinulle ristiksi’. Teologiassa 
on monta Jumalan Sanan vastaista 
sisältöä: 
1. Kuka antaa sairauden? Sairaus, 
synti ja kärsimys ovat syntiinlankee-
muksesta johtuvaa vihollisen työtä, 
joka vaikuttaa maailmassa. Sairaus 
ei ole taivaallisen Isän antama asia. 
Jeesus ei yhdellekään kohtaamal-
leen ihmiselle sanonut: - Voisin kyllä 
parantaa sinut, mutta Isä on päättänyt 
jalostaa sinusta paremman ihmisen 
tämän sairauden kautta. Ei! Jeesus 
tuli tekemään tyhjäksi vihollisen teot ja 
paransi kaikki vihollisen valtaan joutu-
neet (Apt. 10:38). Jeesusta tarkastele-
malla voimme tarkastella, millainen Isä 

on. Sanoohan Raamattu: - Jumalaa 
ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa 
Poika, joka itse on Jumala ja joka aina 
on Isän vierellä, on opettanut meidät 
tuntemaan hänet. Joh. 1:18. Jeesus 
heijastaa taivaallisen Isämme ajatuk-
sia, luonnetta, tekoja ja sanoja. 
2. Jos sairaus/ kärsimys olisi Jumalan 
antama asia, kuinka edes rohkenisim-
me rukoilla sen poistumista. Silloinhan 
rukoilisimme Jumalan tahtoa vastaan.
3. Jos sairaudella /kärsimyksellä olisi 
jalostava vaikutus, sairaalat olisivat 
täynnä jalostuneita ihmisiä. Hänen 
tahtonsa ei myöskään ole, että lanke-
aisimme syntiin. Mutta voimme oppia 
jotain synnin seurauksista. Sama kos-
kee sairauksia. Sairaudet eivät ole Ju-
malan tahto. Pahimmillaan ne  voivat 
kyynistää ihmisen ja muuttaa hänen 
Jumala-kuvansa niin, että Jumalasta 
tuleekin paha. Kaiken keskellä on syy-
tä muistaa, että Jumala on suvereeni 
ja Hän voi kääntää kaikki sairaudet 
ja vaikeudet voittoon. Oleellista on, 
mihin ihminen vaikeuksien keskellä 
ripustautuu ja kääntää katseensa.

JUMALAN ANTAMA RISTI
Raamattu puhuu rististä, joka on ih-
miselle annettu. Raamatun mukainen 
risti ei ole sairaus vaan kuuliaisuudes-
ta johtuva taakka, joka on seurausta 
Jumalan tahdon tekemisestä. Tässä 
ajassa moni tämän ristin vuoksi me-
nettää jopa henkensä, kun ei suostu 
kieltämään Jeesuksen nimeä. Kuuliai-
suuden ristin Jeesus kantoi olemalla 
kuuliainen Isän tahdolle ja maksoi siitä 
kovan hinnan.

KAIKKIA VASTAUKSIA EI OLE
Meidän tulee sallia kysymykset, sallia 
suru ja tunteet kuitenkaan antamatta 
niiden vaikuttaa meidän kutsuumme 
ja käsitykseemme Jumalan Sanasta 
ja lupauksista. Meidän ei tule yrittää 
luoda vastauksia tilanteissa, joissa 
meillä ei niitä ole. Menetyksien kes-
kellä voimme ymmärtää: ” On jotain 
enemmän, jota emme vielä ole saa-
vuttaneet. Emme ole vielä saapuneet 
perille”.

MYSTEERIN KESKELLÄ
Jos Jumala itse ei ole katsonut ai-

heelliseksi antaa vastauksia joihinkin 
elämän kipeisiin kysymyksiin, jou-
dumme elämään mysteerin keskellä. 
Suostuminen elämään mysteerin 
keskellä kertoo ihmisen hengellisestä 
ja henkisestä kasvusta enemmän kuin 
esimerkiksi armolahjojen runsaus. 
Suostuminen kertoo uskosta suurem-
paan, viisaampaan ja suvereenim-
paan Jumalaan  kuin oma ymmärrys 
pystyy käsittämään. Tässä on uskon 
salaisuus. On jotain enemmän, joka 
kestää riippumatta olosuhteista ja 
miltä näkyvässä maailmassa näyttää. 
Olosuhteista riippumatta Jumala on 
hyvä. Uskon silmin näemme, että Hän 
voi kääntää minkä tahansa tilanteen ja 
todellisuuden Hänen kunniakseen ja 
ihmiselle parhaaksi.

EPÄUSKON SYNTI
Koettelemuksia tulee meille jokaiselle 
eikä kärsimyksen ongelmaan liene 
kellään tyhjentävää vastausta. Mene-
tysten keskellä on erityisen tärkeää 
että suojelet ajatusmaailmaasi ja 
mieltäsi ja pidät kiinni Jumalan Sanan 
lupauksista riippumatta kokemuksis-
tasi. Älä salli lannistuksen ja epäuskon 
päästä mieleesi. Riipu kiinni Sanan 
lupauksissa ja yli kaiken varjele itseäsi 
epäuskolta. Epäuskon synti johti sii-
hen, että Israelin kansa joutui vaelta-
maan erämaassa vuosikymmenet eikä 
koskaan päässyt perille. 

USKON KAUTTA VOITTOON
Taivaan varastot eivät avaudu ihmisen 
tarpeiden mukaan. Jos näin olisi, 
Afrikka olisi yksi rikkaimpia maanosia 
maailmassa. Jumalan maailma on toi-
senlainen kuin tämä maailma. Hänen 
periaatteensa ovat erilaiset kuin mei-
dän ihmisten periaatteet (1 Kor. 1:18-
31). Taivaan varastot aukeavat uskolle! 
Ilman uskoa kukaan ei ole Jumalan 
mielen mukainen. Sen, joka astuu Ju-
malan eteen, täytyy uskoa, että Juma-
la on olemassa ja että hän palkitsee 
ne, jotka etsivät häntä. Koettelemus-
ten ja menetysten keskellä pidä kiinni 
uskostasi Raamatun ilmoittamaan 
Jumalaan (Hebr. 11). Silloin mikään ei 
voi estää perille pääsyäsi.    .

SUSANNE LAITINEN

OLEMME  MENETTÄNEET MUUTAMIA HEALING ROOMIN RUKOIL IJOITA VAKAVIIN 
SAIRAUKSI IN. HEITÄKIN, JOTKA OVAT RUKOILLEET MENESTYKSELL ISESTI  MUIDEN 
PARANTUMISEN PUOLESTA JA MONET OVAT PARANTUNEET HEIDÄN RUKOUSTENSA 
KAUTTA. HE ITSE EIVÄT KUITENKAAN OLE PARANTUNEET. 
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HR -KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA SYKSYLLÄ

HEALING ROOM –
PERUSKOULUTUS
Laitilassa (Turusta 60 km luotee-
seen) Seurakuntatalo, Pappilantie 
1 20.-21.11.2009, pe 17.30-21.00 
ja la 9.00-18.00

PARANTUMISILLAT
Parantumisillat ovat paikallisseu-
rakuntien kanssa yhteistyössä jär-
jestettyjä iltoja ja ne ovat kaikille 
avoimia. Parantumisillassa opete-
taan parantumisesta ja rukoillaan 
parantumisen puolesta.

su 29.11.09
Joensuun vapaaseurakunnassa, 
Kalevankatu 3 - Päivö Juntumaa
Ke 9.12.09 klo 19.00
Järvenpään Vapaaseurakunta,  
Wärtsilänkatu 8a - Markku ja Su-
sanne Laitinen, Leena Turpeinen
su 10.1.09 klo 18.00
Tampereen vapaakirkkoseurakun-
nassa, Hilden-sali, Puutarhakatu 
17 - Päivö Juntumaa

LIITY HEALING ROOMIN 
KANNATUSJÄSENEKSI
Kannatusjäsenenä osoitat konk-
reettisen tuen parantumisen 
puolesta rukoustyölle Suomessa. 
Liity netin kautta www.healing-
rooms.fi / tilaukset ja maksa tilille 
578010-220684  25 euroa (viite 
55). 
Voit myös laittaa postikortin toi-
mistoon Healing Rooms Finland 
ry, PL 86, 02601 Espoo ja maksaa 
jäsenmaksun tilille. 

TUE HEALING ROOM TYÖTÄ 
SUOMESSA
Mahdollista rukouspalvelutyö 
Suomessa ja Suomen rajojen 
ulkopuolella: 

Tukipuhelin  0600-97550, puhelun 
hinta 10,10 eur + ppm.
Tilinumero: 578010-220684
Viite: 110 Suomen työ
Viite: 1708 Viron työ

OKU 524A/ 16.6.2009
Keräysaika 1.7.2009- 30.6.2011. 
Voimassa koko Suomessa Ahve-
nanmaata lukuun ottamatta. Yh-
distyksen sääntöjen 2§ mukaiseen 
toimintaan.

TILAA TÄMÄ LEHTI OMAAN 
KOTIISI
Voit tilata tämän lehden omaan 
kotiisi osoitteesta www.
healingrooms.fi / tilaukset /
Healing Rooms lehti tai postitse 
Healing Rooms Finland ry, PL 
86, 02601 Espoo.  Lehden voi 
tilata ilmaiseksi, vapaaehtoinen 
maksu on 20 euroa vuodessa. 
Lehden tarkoitus on rohkaista 
uskomaan Jeesukseen ja Hänen 
parantavaan työhön tässä 
maailmassa. Haluamme jakaa 
opetusta parantumisen alueelta ja 
tiedottaa työn etenemisestä.

TILAA ILMAINEN 
SÄHKÖPOSTITIEDOTE
Tiedotamme kuukausittain 
Healing Room – työn 
etenemisestä sähköisellä 
tiedotteella, jonka voit 
sitoumuksetta tilata omaan 
sähköpostiisi osoitteesta 
www.healingrooms.fi / 
tilaukset / liity Healing Roomin 
sähköpostilistalle. Näin pysyt 
ajan tasalla parantumispalvelun 
leviämisestä Suomessa.

PÄÄTOIMITTAJA SUSANNE LAITINEN AVUSTAJAT VARPU HEIKKILÄ, MARKKU LAITINEN, HEIKKI JA KATI LARMA, PEKKA LUOMA, ELSE- MAJ 
LEINO, ARI PUONTI, PÄIVI RYHÄNEN, SARI SAVELA, SANNA SILTALA, RAINER SKOGBERG TAITTO DANIEL NÄRHI/ DANDELION DESIGN 
KANNEN KUVA FERNANDO AUDIBERTA  KUSTANTAJA: HEALING ROOMS FINLAND RY, PL 86, 02601 ESPOO TILAUKSET TILAUKSET@
HEALINGROOMS.FI LEHDEN VAPAAEHTOINEN VUOSIMAKSU 20 EUR TILI OP 578010-220684 VIITE 110 (YLEISLAHJOITUKSET), VIITE 55 
( KANNATUSJÄSENYYS), VIITE 1708 (VIRO), VIITE 2008 (LEHTI) WWW.HEALINGROOMS.FI

HEALING ROOM FINLAND RY:N TIEDOTUSLEHTI

Säi l iöt  ja

paineastiat

www.estanc.f i

Raporttia Healing Room -työstä 

LEHTI UUDISTUU
Vuoden 2009 ensimmäinen 
numero oli erikoispainos, joka 
oli suunnattu erityisesti uskosta 
kiinnostuneille ja seuraavat kolme 
numeroa sisällöllisesti linjattu 
edellä mainittuun suuntaan. Tätä 
vuoden viimeistä numeroa on myös 
ulkoasultaan uudistettu.

MOBIILITOIMINTAA MESSUILLA
Healing Roomin ja useiden eri 
seurakuntien rukoilijat olivat 
taas Hengen ja Tiedon messuilla 
pitämässä rukousklinikkaa ja 
tuomassa paikalle Jeesuksen 
tuntemisen tuoksua. Viikonlopun 
aikana  rukoiltiin 172 ihmisen 
puolesta ja yli 50-70 ihmistä 
johdatettiin henkilökohtaiseen 
Jeesuksen tuntemiseen. Monia 
välittömiä parantumisia tapahtui: 

- Perheen äiti ja poika tulivat 
rukoiltaviksi samaan aikaan. Äidillä 
oli kovat selkäkivut, jotka lähtivät 
rukouksessa kokonaan. Hän otti 
sen jälkeen Jeesuksen vastaan. 

- Viereisessä rukoushuoneessa 
perheen poika otti Jeesuksen vas-
taan samaan aikaan!

- Henkilö, joka kykeni nostamaan 
kättään vain 20 - 30 astetta, kykeni 
nostamaan sitä 100 - 110 astetta 
rukouksen jälkeen. Jotain on sille 

täytynyt tapahtua, rukoiltava totesi.
- Tenniskyynerpäästä johtuvat 

kivut helpottivat kädessä.
- Tanssijan olkapääkipu lähti heti 

rukouksessa.
- Naisen issiaskivut selässä ja 

jalassa lähtivät rukouksen aikana 
kokonaan - kivut ikäänkuin ’pakeni-
vat vähitellen jalkaa pitkin’ samalla 
kun rukoilimme. Samalla tapahtui 
selkeää vapautumista.

- Naisen kivut polvissa ja selässä 
paranivat, johti uskonratkaisuun. 

- Henkilön nivelkivut lähtivät.
- Ahdistuksen aiheuttama möykky 

sisällä hävisi.

PARANTUMISILLAT
Parantumisiltojen luonne on vahvis-
taa seurakuntien ja Healing Roomin 
yhteistyötä. Illoissa opetetaan pa-
rantumisesta ja rohkaistaan taval-
lista seurakuntalaista rukoilemaan 
parantumisen puolesta. Healing 
Roomin näky on, että parantuminen 
saa tulla normaaliksi osaksi kristityn 
elämää ja seurakuntaelämää. Halu 
on nähdä Jumalan parantavan voi-
man virtaavan uskovan kautta niin, 
että Jeesus saa kaiken kunnian!
Jos haluat parantumisillan omaan 
seurakuntaasi, ole yhteydessä 
info@healingrooms.fi. Seuraa ta-
pahtumia nettisivuilta ja sähköisen 

tiedotteen kautta.

KOULUTUKSET
Jos haluat oppia rukoilemaan 
parantumisen puolesta, osallistu 
Healing Roomin koulutukseen. 
Osallistuminen ei  sido mihinkään. 
Peruskoulutusta on pidennetty 
kaksipäiväiseksi, joka mahdollistaa 
sen, että osallistujat pääsevät 
heti  harjoittelemaan rukousta 
parantumisen puolesta. Lisäksi 
koulutuksen aikana harjoitellaan 
armolahjojen käyttöä palvelemisen 
yhteydessä. Haluamme oppia 
virtaamaan Pyhässä Hengessä ja 
tekemään sen, mitä Hän on juuri 
tekemässä. Olemme nähneet 
välittömiä parantumisia koulutusten 
aikana. Näiden kautta Jeesus itse 
vahvistaa Sanansa. 

VUODEN VIIMEINEN 
PERUSKOULUTUS PIDETÄÄN 
LAITILASSA EV.LUT. 
SEURAKUNTATALOLLA 
20-21.11.2009.

Laitila sijaitsee 60 km Turusta luo-
teeseen. Ilmoittautumiset 
www.healingrooms.fi/koulutus.
Vuoden 2010 koulutukset tulevat 
piakkoin nettiin. Seuraa www.
sivuja.
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Espoo
Sokerilinnantie 7 B
Tiistait 

Helsinki - Itä
Kontulan lähiöasema, Kontulan 
ostoskeskus
Keskiviikot 

Helsinki - Paloheinä
Repovuorentie 12 
Torstait 

Hämeenlinna
Parolannummentie 5
Parittomat perjantait 

Jyväskylä
Café Agapé, Sammonkatu 5
Parilliset tiistait 

Jämsä
Kustaankoto, Lindemanink. 1
Maanantait 

Kouvola
Nuorisotalo, Marjoniementie 7 
Parilliset tiistait

Lappeenranta
Sammonlahden Asukastila, 
Hietakallionkatu 7
Parilliset keskiviikot 

Lapua 
Sävelsiivet, Kustaa Tiituntie 1 
Parittomat torstait 

Lieto
Hyvättyläntie 19
Parilliset perjantait 

Lohja
Karstuntie 2 A 4
Parilliset torstait 

Nurmijärvi
Pappilantie 1
Parittomat maanantait 

Oulu
Kirkkokatu 34 (käynti 
sivuovesta)
Parittomat maanantait 

Salo
Katrineholminkatu 9, Tiistait 

Seinäjoki
Keskuskatu 17
Parilliset torstait 

Tampere
Puutarhakatu 17
Parittomat tiistait 

Turku -Puistokatu
Puistokatu 6 B
Parilliset keskiviikot 

Turku - Sirkkalankatu
Kupittaan srk-koti, Sirkkalanka-
tu 4
Parittomat sunnuntait 

Vantaa-Tikkurila
Viola, Orvokkirinne 4
Parittomat perjantait 

Vääksy
Varustamo, Vääksyntie 4
Parilliset perjantait 

lisätiedot 
www.healingrooms.fi

AUKIOLOAJAT KLO 18.30-20.30

RUKOUSKLINIKAT SUOMESSA

www.suolakauppa.com

Bil l  Johnson:
When Heaven Invades Ear th

Vain 12,90 sis.  post ikulut


