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Healing Room -rukousklinikoita perustetaan ympäri maailmaa — Suomeenkin

Jeesuksen läsnäolo parantaa

Muslimityön 
rukous- ja koulutuspäivä 

la 21.10.06 

Järj. Vantaan vapaasrk. ja Suomen Vapaakirkon lähetys

Vantaan vapaaseurakunnassa, 
Talkootie 21

Ilm. 18.10. mennessä 
Vantaan vapaasrk. 

maria.hartikainen@fi mnet.fi  tai 
p. (09) 876 1979.

PT JUNTUMAA

– Kärsimyksen jalostava 
merkitys on ylimainostettua. 
Sairaus oli Jeesukselle aina vi-
hollinen, ei ystävä, Ari Puonti 
totesi Suomen ensimmäisessä 
Healing Room (HR) -koulu-
tustapahtumassa Helsingissä 
syyskuussa.

Toteamus kiteyttää erään joh-
tavan periaatteen, jonka poh-
jalta John G. Lake 91 vuot-
ta sitten perusti ensimmäisen 
Healing Roomin Spokaneen, 
Washingtonin osavaltioon.

– Mikäli Jumala opettaisi sai-
rauksien kautta lapsiaan, oli-
simme kaikki hengellisiä jätti-
läisiä, Healing Roomit uudel-
leen 1990-luvulla käynnistänyt 
Cal Pierce on huomauttanut.

Koskettava koulutuspäivä

– Healing Roomissa palvel-
laan sekä fyysisesti sairaita 
että sisäistä eheytymistä tar-
vitsevia, HR-koulutuspäiväs-
sä opettanut Susanne Laiti-
nen selvitti alkusanoikseen 
noin 90:lle osanottajalle.

Koulutus piti sisällään tiiviin 
paketin parantumisen teologi-
aa, sen esteiden voittamista, 
demonien vaikutusta, armo-
lahjojen käyttöä ja rukouspal-
velukäytäntöä.

Koulutus on osa prosessia, 
jonka kautta HR-organisaatio 
valtuuttaa uskovia palvele-
maan Healing Roomeissa. 

Koulutus sai paljon kiitosta.
– On hienoa, että koko ristin 

työ tuli esiin. Me kyllä sanom-
me, että Jeesus vei ristille syn-
timme ja sairautemme ja Hän 
on sama eilen, tänään ja ikui-
sesti, mutta tätä ei ole käytän-
nössä toteutettu, koulutukses-
sa mukana ollut Anne Kämä-
rä Vääksystä kertoo.

Elämä alkaa eläkevuosina?

HR-toiminnan isä, ”tohtori 

Lakeksi” nimetty pastori, lähe-
tyssaarnaaja John G. Lake avasi 
eläkkeelle jäätyään Spokanessa 
huoneiston, jossa hän ohjasi us-
kovia rukoilemaan tehokkaasti 
sairaiden puolesta. 

Rukoustiimit palvelivat sai-
raita järjestelmällisesti kolmen 
hengen tiimeinä. Sairaudet ja 
tapahtumat dokumentoitiin 
seurantaa varten, ja sairasta 
rohkaistiin tulemaan tarvitta-
essa uudelleen.

Tulokset olivat hämmästyt-
täviä. Dokumentit kertovat yli 
100 000 sairaan parantuneen. 
Spokanen sairaalat lähes tyh-
jenivät ja moni lääkäri jäi vail-
le työtä. ”Tuokaa tänne kuka 
tahansa mitä tahansa paran-
tumatonta sairautta sairasta-
va. Jos hän ei ole kahdeksan 
päivän kuluessa terve, saatte 
10 000 dollaria”, Laken kerro-
taan luvanneen uskonhenki-
sesti. Kertaakaan hän ei joutu-
nut summaa maksamaan.

Jo tuolloin laajalle levinnyt 
HR-toiminta hiipui Laken 
kuoleman jälkeen 1930-lu-
vun lopulla ja oli unohduksis-
sa vuosikymmeniä. Cal Pier-

ce — hänkin eläkkeelle jäänyt 
— käynnisti toiminnan uu-
delleen tutkittuaan Spokanen 
hengellistä taustaa. Nykyään 
Healing Roomeja on kaikkial-
la maailmassa noin 470.

Yksin Jeesus saa kunnian

Nykyinen HR-toiminta nojaa 
Laken luomaan konseptiin. 

– On hyvä, että tämä on tii-
mityötä. Silloin kunnia ei tule 
ihmisille, vääksyläinen Erkki 
Kämärä kiittää koulutuksessa 
esiin tullutta painotusta.

– Ja tämä on tarkoitettu taval-
lisille uskoville, ei uskon sanka-
reille, Tiina Tuukkanen lisää.

Jokaisen Healing Roomin 
seinällä oleva teksti ”Jeesuk-
sen läsnäolo” kertoo asian 
ytimen jokaiselle niin paran-
tumista etsiville kuin rukoi-
lijoille. Näin toteutuu Paul 
Cainin profetia vuosia ennen 
HR-toiminnan uutta alkua: 
”Herra nostaa nimettömän 
ja kasvottoman sukupolven, 
jonka kautta tapahtuu voimal-
lisia tekoja ja ihmeitä. Ihmiset 
kysyvät, kuka tuon teki? Ke-

tään ei voida nimetä; voidaan 
osoittaa vain Jeesusta Kristus-
ta. Hän saa kunnian.”

Yhdistäväksi tekijäksi

Susanne ja Markku Laitinen 
ovat käynnistämässä Hea-
ling Room-toimintaa Suomes-
sa. He kuuluvat Jorma Ka-
rangon ja Ari Puonnin lisäksi 
hiljattain perustetun Healing 
Rooms Finland ry:n (HRF) 
hallitukseen. Yhdistys halu-
aa synnyttää Suomeen useita 
Healing Roomeja yhteiskris-
tillisiksi, kaupunkikohtaisiksi 
rukousklinikoiksi ja samalla 
osaksi kansainvälistä HR-ver-
kostoa. 

Yhteyttä seurakuntiin koros-
tetaan ja myös niiden vahvis-
tamiseen pyritään. HRF akti-
voi kouluttamiaan, pastorien-
sa suosittelemia rukouspalve-
lijoita toimimaan myös omissa 
seurakunnissaan. 

Monet parantuneet tulevat 
uskoon, ja heidät ohjataan pai-
kallisiin seurakuntiin.

Seminaarin opettajina toimivat Markku ja Susanne Laitinen (keskellä, etualalla) sekä Ari Puonti. Ylistystä johti Asikkalan 
vapaaseurakunnan ryhmä 14-vuotiaan Janni Alhon (pianon ääressä) johdolla. Kuva: Juha Nurmisaari.

Healing Room -toiminta pe-
rustuu paitsi Jeesuksen opetuk-
siin myös hänen esimerkkiinsä. 
Jeesus paransi jokaisen häneltä 
sitä pyytäneen. Koskaan hän 
ei viitannut siihen, että sairaus 
olisi ihmiselle siunaukseksi. 

Olemme perimmäisten kysy-
mysten äärellä: kantoiko Jee-
sus ristille syntiemme lisäksi 
myös sairautemme? Jos kan-
toi, miksi suhtaudumme vain 
syntiin torjuvasti, mutta sai-
rauteen ymmärtäväisesti?

Toki ihminen pääsee taivaa-
seen sairaanakin, mutta ei 
synneissään. On kuitenkin ky-

syttävä, antaako tämä oikeuden 
sivuuttaa osan lähetyskäskys-
tä? ”He panevat kätensä sairai-
den päälle ja nämä paranevat.” 
(Mark. 16:18) Parantaminen on 
jakamaton osa evankeliumia, 
mutta sitä on laiminlyöty.

Moni on kokenut pettymyk-
siä, ja se voi harhauttaa sivupo-
luille. ”Älä saarnaa kokemuk-
siasi. Saarnaa minun Sanaani”, 
Jumala sanoi John Wimberille, 
joka tuskaili pitkään, kun pa-
rantumisia ei tapahtunut. Myö-
hemmin hän sai nähdä satojen 
paranevan.

Ihmisten uskon mittaaminen 

Rakkaudesta kärsiviä kohtaan
ei kuulu HR-toimintaan. Kat-
seet on suunnattu Jeesukseen, 
ja parantumisessa on kyse 
Hänen läsnäolostaan. 

Eikä uskoa ole ylipäätään-
kään aihetta arvioida ikään 
kuin vetomittana tyyliin ”ku-
pillinen, ämpärillinen vai 
tankkiautollinen”? Kyse on 
ennen kaikkea siitä, mihin — 
tai keneen — katseemme on 
suunnattu.

Viime kädessä on kyse Jee-
suksen rakkaudesta kärsiviä 
kohtaan. Seurakunta on kut-
suttu jatkamaan Hänen pal-
velutehtäväänsä./PTJ
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