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Pääkirjoitus

J
okainen Healing Room –ilta on yksilöllinen. Välillä 
kävijöitä on paljon ja tiimeillä riittää toimintaa.  
Toisinaan taas on ollut hiljaisia iltoja, jolloin olemme 
tiiminä rukoilleet enemmän ja lähteneet ulos ihmisten 

pariin ostoskeskuksen pyörteisiin. Jumalan kohtaaminen 
antaa voiman, motivaation, rohkeuden ja ilon lähteä ulos 
kohtaamaan ihmisiä. Pimeys ei ole ongelma, vaan valon 
puute. Jeesus Kristus on tänä päivänä liian monille 
suomalaiselle erään uskonnon kaukainen hahmo.  

Klinikan käynnistyttyä lähdin ulos kävelylle jakamaan 
kutsuja lähikauppojen ilmoitustauluille ja ravintoloihin, 
joita lähistöllä riittääkin paljon. Pimeys tunki vastaan 
monin eri tavoin – toivottomuutta ja tyhjyyttä monien 
silmissä. Pieni tyttö kulki vihaisena humalaisen 
isänsä perässä kiukutellen – kuinka paljon tuo-
kin pieni tyttö on saanut jo kohdata varhais-
ten vuosiensa aikana? Monen askel horjuu 
tänä aikana – joko päihteiden tai muiden 
maailmassa tapahtuvien traagisten 
tapahtumien kautta. Vihollinen haluaa 
varastaa, tuhota ja tappaa. 

Poistuin ravintolasta, jonka baarimikko 
otti mietteliäänä vastaan antamani kutsun. 
Yhtäkkiä olin ravintolan ulkopuolella Jumalan 
valmistamassa kohtaamisessa, jossa ihminen 
vuodatti sydäntään elämänsä tuskien keskellä. 
Hän hän oli ollut itse kerran lähetystyössä, 
nyt elämä oli umpikujassa. Jumalan rakkaus 

kosketti häntä keskellä katua. Jumalan kirkkaus tuntui 
ympärillämme.  

Illan aikana koimme rukousklinikassa kirkkauden ilmestyvän 
monien kohdalla. Jeesus oli läsnä Pyhän Henkensä kautta.

Hän pelastaa, parantaa ja vapauttaa ihmisiä tänään. 
Ulkona ja rukoiltavissa äsken ollut pimeys ja raskaus 

joutui väistymään Kaikkivaltiaan koskettaessa. 
Jokaisen elämänprosessi on ainutlaatuinen ja Isä 
näkee todelliset tarpeet. Taivas on tullut lähelle.
  
Jumala ei  anna meille hengellisiä kokemuksia ja 

lahjoja meidän kristittyjen omaksi iloksi. Voim-
me toki iloita kokemuksista, koska rakas-

tamme Jumalaa, rakastamme myös Hä-
nen hyviä tekojaan.  Vaikka meillä olisi 
kaikki armolahjat ja olisimme täysin 
parantuneet, olisimme kuitenkin poissa 
Jumalan suunnitelmasta, jos emme 
lähde liikkeelle sinne, minne Hän meitä 
kutsuu. Jeesus sanoi: ”Minun ruokani 
on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja 
vien hänen työnsä päätökseen” (Joh. 

4 : 34). Tänään liian moni kristitty elää 
arkeaan lähes syömättä! He ovat aliravit-

semuksensa takia heikkoja, koska he eivät 
astu kutsuun, joka olisi Jumalan tahto ja 
suunnitelma juuri heidän elämälleen. 

MARKKU LAITINEN

OLI TAVALLINEN TALVINEN KESKIVI IKKO HEALING ROOM –KLINIKALLA KONTULAN OSTO-
KESKUKSEN LÄHIÖASEMALLA.  RUKOUSTI IMI OLI  RUKOILEMASSA ENNEN KLINIKAN AVAU-
TUMISTA JA KOIMME VAHVASTI JUMALAN LÄSNÄOLOA.  RUKOUKSESSA MIELEENI TULI 
KUVA TALOSTA, JOSSA OLIMME RUKOILEMASSA. KOKO TALOA YMPÄRÖI JUMALAN KIRKKA-
US ULKONA OLEVAN SYNKKYYDEN JA PIMEYDEN KESKELLÄ.  JEESUS SANOO: ”MISSÄ KAK-
SI  TAI KOLME ON KOOLLA MINUN NIMESSÄNI, SIELLÄ MINÄ OLEN HEIDÄN KESKELLÄÄN.”  
(MATT. 18 :  20)  KOIMME SUURTA ROHKAISUA LÄHTEÄ ILTAAN:  TAPAHTUKOON TÄNÄKIN 
ILTANA KAIKKI,  MITÄ HERRA HALUAA TAPAHTUVAN.  HALUAMME OLLA HÄNEN KÄYTÖS-
SÄÄN.
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TYÖ ON KANTANUT HYVÄÄ HEDELMÄÄ
HEALING ROOM HALUAA NOSTAA JUMALAN SANAN ARVOVALLAN SILLE PAIKALLE, 
JOLLE SE KUULUU. HEALING ROOMISSA SE TAPAHTUU EVANKELIUMIN JULISTAMISEN 
JA RUKOUKSEN KAUTTA. JUMALAN SANA ON VIELÄ TÄNÄKIN PÄIVÄNÄ ELÄVÄ JA 
VÄKEVÄ. SE PELASTAA YHÄ JA PARANTAA SAIRAITA. TÄSSÄ LUOMME KATSAUKSEN 
HEALING ROOMIN RUKOUSKLINIKKATYÖHÖN LUKUJEN KAUTTA.

Rukousklinikat tulivat Suomeen 
vuonna 2006 Jumalan kutsun poh-
jalta ja ensimmäinen klinikka avat-

tiin lokakuussa 2006 Espoossa. Rukous-
klinikoissa on rukoiltu noin 3,5 vuoden 
aikana yli 8500 ihmisen puolesta. Moni 
on parantunut sisäisesti tai fyysisesti 
ja saanut elämälleen uuden suunnan 
kohdattuaan Jeesuksen rakkauden.

Evankeliumi on tavoittanut lukuisia ihmi-
siä näiden vuosien aikana. Rukousklini-
kassa ja messutyömme kautta ovat sadat 
henkilöt pyytäneet Jeesusta elämänsä 
Herraksi. Myös netti on toiminut evan-
keliumin asialla: vuonna 2009 netin 

kautta kaksitoista ihmistä pyysi Jeesusta 
Herrakseen, ja vuonna 2008 seitsemän 
henkilöä. Katso lisää www.healing-
rooms.fi/ Isä rakastaa sinua!

Noin 1500 kristittyä eri seurakunnista 
on koulutettu Suomessa vuodesta 2006 
alkaen. Peruskoulutuksia on ollut 22 
eri puolilla Suomea etelästä Ouluun 
saakka.

Rukousklinikoita  on syntynyt Suomessa 
7–8 kappaletta vuosittain ja nyt koko-
naismäärä on 20.

Yhteistyötä on rakennettu moneen 

suuntaan ja virallinen yhteistyökumppa-
ni on mm. Suomen Alfa- työ. Pyrimme 
ohjaamaan uskon alkutaipaleelle 
astuneet Alfa-kursseille. Paikallisten 
seurakuntien kanssa on rakennettu 
yhteistyötä. Healing Room haluaa pal-
vella paikallisia seurakuntia esimerkiksi 
kouluttamalla kristittyjä ja varustamalla 
heitä, mikä mahdollistaa rukouspalvelun 
vahvistumisen seurakunnissa. Paikallis-
ten seurakuntien kristittyjä tarvitsemme 
myös palvelemaan rukousklinikoissa. 
He voivat taas toimia ”siltaihmisinä” 
elämän tarkoitusta etsiville ihmisille ja 
johdattaa heitä paikallisten seurakuntien 
kasvuryhmiin ja Alfa-kursseille.

LUIS SOLIS

SUSANNE LAIT INEN
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Johanna oli ollut tekemisissä 
kristinuskon kanssa lähinnä 
rippileirillä ja auttaessaan satun-

naisesti ystäväänsä seurakunnan 
tapahtumissa. 
    – Mielestäni kristinuskolla ei ollut 
tarjota minulle mitään, kaikki oli ul-
kokultaista eikä koskettanut minua 
mitenkään, Johanna toteaa.    
    Hän kiinnostui näkymättömästä 
maailmasta kohdatessaan vanhan 
löytökoiran, jonka vakaviin vanhuu-
denvaivoihin hän sai epäilyistään 
huolimatta järisyttävää apua reiki-
energiahoidosta. Kokemustensa 
innoittamana hän lähti etsimään Ju-

malan rakkautta, voimaa ja turvaa 
vähän joka suunnalta, erityisesti 
reikistä.
    – Keväällä 2009 tulin Minä olen 
-messuille katselemaan, minkä-
lainen meininki siellä on ja mitä 
kaikkea on tarjolla. Ajattelin myös, 
että haluaisin mahdollisesti testata 
jotain hyvältä tuntuvaa hoitoa, Jo-
hanna kertoo. 

HEALING ROOMIIN LEPÄÄMÄÄN
Kun ystävä meni kuuntelemaan lu-
entoa aiheesta, joka ei kiinnostanut 
Johannaa, tämä lähti harhailemaan 
ympäri messuhallia. Messujen häly 

tuntui väsyttävältä ja Johanna kai-
pasi juhlahumusta syrjemmälle, jo-
honkin istumaan ja hengähtämään.
    – Päätin katsoa vielä yhden 
käytävän annin, ennen kuin menisin 
istumaan viereiseen kahvilaan. Käy-
tävällä seisoi rauhallinen ja sym-
paattisen oloinen nuori nainen, joka 
kysyi, haluaisinko että puolestani 
rukoiltaisiin, Johanna muistelee.
Johanna kertoo olleensa perusepä-
luuloinen kaikkea uutta henkisyyttä 
kohtaan, mutta kuullessaan, että 
kyseessä oli ilmainen ja kristillinen 
juttu hän arveli, ettei se ainakaan 
ole mitään pahaa. 

JEESUS SANOO: ”MINÄ OLEN TIE,  TOTUUS JA ELÄMÄ. EI  KUKAAN PÄÄSE 
ISÄN LUO MUUTEN KUIN MINUN KAUTTANI.” (JOH. 14:6)

TOTUUS ON TEKEVÄ TEIDÄT 
VAPAIKSI

– ERILAISIA HENKISYYDEN POLKUJA KULKEVILLA IHMISILLÄ ON VALTAVA JANO 
TOTUUTEEN JA JUMALAN LUOKSE. HEIDÄN PUOLESTAAN PITÄISI  RUKOILLA JA 
KERTOA ROHKEASTI  ELÄVÄSTÄ USKOSTA ELÄVÄÄN, KOLMIYHTEISEEN JUMALAAN. 
USKOVIEN TULISI  KERTOA, MITÄ JUMALA ON HEIDÄN OMASSA ARJESSAAN 
TEHNYT, HELSINKILÄINEN 29-VUOTIAS JOHANNA NISKAKOSKI SANOO. 
TÄSSÄ ON HÄNEN TARINANSA. 

ELSE LEINO

ELSE LEINO
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    – Olin saanut vahvoja välähdyksiä 
näkymättömästä maailmasta ja pidin 
väistämättömänä, että liikkeellä oli 
myös pimeyden voimia. Luulin itse 
olevani valoisalla polulla, koska kaikki 
tuntui niin hyvältä ja meni omalla 
painollaan. Arvelin, että pimeyden 
kanssa joutuisi tekemisiin lähinnä 
spiritismissä, Johanna kertoo.
    Johannasta kristillinen rukouspal-
velu tuntui aivan naurettavalta ajatuk-
selta, mutta hän tuumi, että siellä on 
ainakin hiljaista ja rauhallista ja paikka 
missä istua. 
    – Arvelin voivani sitten kokemukse-
ni perusteella vahvistaa, että Jumala 
on vahvemmin läsnä reikissä kuin 
kuivakassa perususkossa. Mietin mie-
lessäni myös, että saan varmaan hy-
vin vetäistyä pienet päiväunet Healing 
Roomissa, koska odotin totaalisen 
tapahtumaköyhää kohtaamista usko-
vaisten kanssa, Johanna kertoo. 

KUIVA USKO EPÄILYTTI
Odotellessaan vuoroaan Johannalle 
tuli vahva tunne, että hänen pitää 
lähteä pois. Seinälle heijastettu 
video kuvasi Jeesuksen parantavaa 
voimaa ja ihmeitä Afrikassa. Johanna 
näki videolla vain valkoisen miehen 
mesoamassa tyylikkääseen pukuun 
pukeutuneena tuhansien mustien 
edessä, joiden kodit oli varmaan 
tehty muovijätteestä ja joiden osaan 
ei koskaan kuuluisi saada edes 
koskettaa kallista merkkipukua. Hän 
kertoo mieleensä nousseen ajatuksia 
lähinnä arjalaisuudesta ja puhtaasta 
tekopyhyydestä.

    – Jotenkin olin reikin aikana alkanut 
jatkaa täysin satunnaista rukoilua 
jollekin korkeammalle. Muistan pu-
huneeni Jumalalle silloin, että ”oon 
muuten nyt yhden askeleen päässä 
häipymisestä tästä rasistisesta ja 
vaikuttamattomasta rukouspalvelusta, 
niin että jos olet siellä, oletko ystä-
vällinen ja pysäytät mut”. Ja Jumala 
vastasi. Hän tiesi, että olin tosissani, 
enkä nähnyt lainkaan videon sanomaa 
Jeesuksen voimallisuudesta, Johanna 
toteaa. 
    – Pian eräs nainen, Alfa-koordi-
naattori Kaarina Kajakoski, ilmestyi 
viereeni ja kysyi, olinko  kiinnostunut 
Alfa-kurssista. En tiennyt asiasta mi-
tään, joten Kaarina kertoi minulle, että 
kyseessä on kristinuskon perusteita 
käsittelevä kurssi. Minua kurssi ei 
kiinnostanut pätkääkään. Kuitenkin 
Jumala oli oveluudessaan lähettänyt 
juuri Kaarinan keskustelemaan kans-
sani, ja yhtäkkiä havaitsin nauravani 
hänen kanssaan ääneen ja pikkurui-
sen jo innostuvani kurssiajatuksesta.

MIKÄÄN EI TAATUSTI MUUTTUISI
Sitten tuli Johannan vuoro mennä 
rukoiltavaksi. 
    – Ajattelin, että ei tunnu missään, 
tulee kyllä turha keikka. Minut otettiin 
ystävällisesti vastaan ja kysyttiin, mihin 
halusin apua. Kerroin, että monet 
peruspilarit elämässäni olivat huoju-
massa, enkä tiennyt mihin suuntaan 
jatkaa. Huomasin hämmästyksekseni 
kyyneleiden virtaavan poskillani, mutta 
arvelin sen johtuvan väsymyksestä, 
Johanna kertoo.
    – Rukoilijat rukoilivat asioideni puo-
lesta ja minusta tuntui ihan hyvältä, ei 
kuitenkaan mitenkään dramaattiselta. 
Rukoilijat kysyivät, haluaisinko saada 
Jeesuksen elämääni, johon totesin, 
että tänne vaan, tässä mä oon. Olin 
täysin varma, että mikään ei muuttuisi. 
Muistan hihitelleeni, kun rukoilijat niin 
ilahtuivat vastauksestani. Ajattelin, 
että onpa hassua ja lapsenuskoista 
porukkaa.
    Johannan mukaan rukoilijoiden 
hymyt venyivät korviin asti, kun hän 
kertoi menevänsä sittenkin katsas-
tamaan Alfa-kurssin ensimmäisen 
kokoontumiskerran. 
    – Lähdin rauhallisin ja hiukan häm-
mentynein tunnelmin. Tässä kohtaa 
lienee sopivaa lähettää kiitokset 
rukoilijoilleni heidän arvokkaasta 
lapsenuskostaan!

MUKAVAT ALFA-KURSSILAISET
Johanna meni Alfa-kurssille ja ajatteli 
antaa näin Jeesuksellekin mahdol-
lisuuden, kun muutakin oli kokeiltu. 
Hän kertoo hämmästyneensä ihmisten 
tavallisuutta ja huumorintajuisuutta en-
simmäisellä kurssikerralla, mutta ope-
tus oli hänen mielestään puuduttavaa. 
    – Päätin kuitenkin tulla vielä seu-
raavalla kerralla katsomaan, olisivatko 
ryhmäläiseni muuttuneet viikossa 
uskovaisiksi ufoiksi, oliko iloinen ja ym-
märtäväinen suhtautuminen ollut vain 
harhaa. Sitäpaitsi Alfassa tarjottu ruoka 
oli erittäin hyvää, joten päätin tulla 
vielä katsomaan ihka eläviä uskovaisia 
nuoria ja syömään myös seuraavalla 
viikolla, Johanna virnistää.
    – Elämässäni tapahtui valtavasti 
muutoksia, asiat ympärilläni tuntuivat 
sortuvan yksi kerrallaan. Jumala 
johdatti luokseni Leenan, satunnaisen 
tuttavan, josta tuli tukipilarini muutosten 
ja pelkojen kourissa. Leenan elävä usko 
ja vahva luottamus Jumalan hyvyyteen 
ja kiinnostukseen asioitani kohtaan he-
rättivät toivoa minussakin. Rukoilimme 
usein yhdessä ja sain kuulla Jeesuksen 
merkityksestä, että pelkät omat teot ja 
Jumalan kanssa asiointi eivät riittäneet-
kään siihen, että saisi rauhan.

HÄTÄHUUDOT JUMALALLE YLTYIVÄT
 
– Kului viikkoja ja hätähuutoni Juma-
lan suuntaan kovenivat. Päätin, että 
pyydän Jeesusta oikeasti elämääni, 
ja jos mitään ei taaskaan tapahdu tai 
muutu, niin annan sitten periksi ja 
jatkan etsimistä muualta. Kuukausien 
rukoilun ja anelun jälkeen sain kokea 
Pyhän Hengen kosketuksen. Se oli 
minulle konkreettinen todiste siitä, 
että Jumala todella on olemassa, 
Johanna kertoo.Hänelle tuli hätä jät-
tää kaikki ”harmaalla alueella” olevat 
touhut pois.  
    – Tajusin, etten tajuakaan mitään ja 
että olisin helppo saalis pimeille voi-
mille, koska en erottanut niitä. Pyysin, 
että Jumala kirkastaisi hyvän ja pahan 
eroa ja suojelisi minua, Johanna 
kertoo. 
    Uskoontulon jälkeen monet 
Johannan pitkäaikaiset pelot ovat 
helpottaneet tai poistuneet kokonaan. 
Elämään on tullut uusi luottamus sii-
hen, että Jumala tosiaan haluaa aut-
taa ja jakaa asioita hänen kanssaan. 
Alfan jälkeen Johanna on osallistunut 
kahden seurakunnan toimintaan. 
Varsinaisena kotiseurakuntanaan hän 
pitää helluntaiseurakuntaa.

UUNITUORE USKO HAASTAA
Pyhän Hengen läsnäolo on Johannal-
le joka päivä riemun ja kiitoksen aihe. 
    – Pyhä Henki muistuttaa, että Ju-
mala on läsnä, auttaa ja voi käyttää 
meitä tarkoituksiinsa. Toivon, että 
Jumala muokkaa minua aikataulus-
saan ja käyttää tehtäviinsä, olivatpa 
ne sitten lastenkerhojen ohjaamista, 
laulamista tai vain oman tarinani 
kertomista ateistiystävilleni, Johanna 
sanoo. 
    Hänen uunituore uskonsa on 
herättänyt paljon kiinnostusta ja 
haastanut ihmisiä ajattelemaan, oli-
siko kristinuskon sanomalla sittenkin 
jotakin annettavaa myös heille.
    – Minulla on suuri toive päästä 
mahdollisimman lähelle Jumalaa, 
mutta mitään superkristittyä minusta 
ei tule. Onneksi saan olla pieni, heik-
ko ja välillä vihainenkin Luojalleni, 
Johanna toteaa.
    Hän painottaa, että Jeesuksen 
merkityksen terävöittäminen on erit-
täin tärkeää ja jos omat eväät eivät 
riitä perustelemaan, aina voi kysyä 
apua Jeesukselta itseltään. 
    – Minulle on riittänyt se, että Jee-
sus on itse sanonut olevansa ainoa 
tie. Uskon, että hänellä on totuus 
hanskassa paremmin kuin minulla, 
Johanna Niskakoski sanoo.    .
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SARI SAVELA

SARI SAVELA

– O lin lapsena aktiivisesti 
mukana seurakun-
nan toiminnassa ja 

halusin tulla isona papiksi. Teini-iässä 
etäännyin seurakunnasta ja muut asiat 
alkoivat kiinnostaa minua enemmän, 
Michael Kimuli muistelee. 
    Maailman tarjonta ei kuitenkaan 
pitkään tyydyttänyt ja Michael Kimuli 
päätti palata takaisin lapsuudestaan 
tuttuun seurakuntaan, mutta ei löytä-
nyt sieltä etsimäänsä. Sisimmässään 
hän kaipasi enemmän kuin uskonnon 
harjoittamista, hän kaipasi suhdetta 
Jumalaan. Kaipaus kuultiin, sillä kerran 
yksin ollessaan Michael kuuli selvän 
äänen sanovan hänelle: ”Get saved” 
(sinun tulee pelastua).
    – Aloin itkeä. Tunsin yhtäkkiä itseni 
hyvin syntiseksi ja aloin tunnustaa 

kaikkia pahoja tekojani. En tiennyt mitä 
minulle tapahtui, mutta halusin kysyä 
sitä joltakin.
    Kimuli tiesi omassa kotikylässään 
erään uudestisyntyneen miehen ja 
päätti mennä tapaamaan tätä. Mies 
kutsui Michaelin mukaan omaan seu-
rakuntaansa. Pian tästä seurakun-
nasta tuli myös Kimulin seurakunta 
ja Jeesuksesta Kristuksesta hänen 
henkilökohtainen Vapahtajansa.
    – Kääntymiseni oli hyvin radikaali. 
Rakastin Herraa ja luin Raamatun 
monta kertaa kannesta kanteen, 
Michael Kimuli kertoo.
    Noin viikko uskoontulonsa jälkeen 
Kimuli kertoo tutustuneensa Pyhään 
Henkeen. Pyhä Henki tuli hänen 
ylleen ja hän sai kielilläpuhumisen 
armolahjan. Michael Kimuli oli tuolloin 

20-vuotias.
    Michael Kimuli kertoi muutoksesta 
isälleen, joka suhtautui tietoon hyväk-
syvästi, vaikka ei täysin ymmärtänyt-
kään mistä oli kyse. Isä kuitenkin salli 
sen, että hänen olohuoneessaan alkoi 
kokoontua kaksi kertaa viikossa ruko-
usryhmä. Ryhmä saattoi rukoilla läpi 
yönkin oman kylän ja sen muuttumisen 
puolesta. 

VAPAAKSI NOITAVOIMISTA
Kylässä oli tuohon aikaan paljon noi-
tia ja noituutta. Rukousryhmän rukoi-
lijat listasivat noitien nimet ja alkoivat 
järjestelmällisesti rukoilla heidän puo-
lestaan. Ei mennyt kauaakaan, kun 
yksi vaikutusvaltaisimmista noidista 
tuli Kimulin isän luokse valittamaan, 
kuinka tämän poika tuhoaa hänen lii-

UGANDALAINEN MICHAEL KIMULI  VIERAIL I  VI IME MARRASKUUSSA SUOMESSA OPETTAMAS-
SA ESIRUKOUKSESTA. PASTORI KIMULI  JOHTAA KOTIMAASSAAN RUKOUSLÄHETYSTYÖTÄ 
TEKEVÄÄ CHRISTIAN DISCIPLESHIP MINISTRIES INTERNATIONAL -JÄRJESTÖÄ. 

KESTÄVÄ ESIRUKOUS AVAIN MUUTOKSEEN
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ketoimensa. Isää kummastutti moinen 
väite ja hän kysyikin asiaa pojaltaan. 
Michael kertoi isälleen heidän vain 
rukoilevan naisen puolesta. Naisesta 
tuli hyvin valittava, eikä hän kyennyt 
enää harjoittamaan noituutta omassa 
kotikylässään. Hän päätti muuttaa 
toiseen kylään. Jonkin ajan kuluttua 
hän kuitenkin palasi ja oli ilmeisesti 
lyöttäytynyt yhteen muiden noitien 
kanssa ja juoni Michael Kimulia vas-
taan. Noita lähetti Kimulille viestin, 
jossa hän pyysi tätä tulemaan kotiinsa 
rukoilemaan hänen puolestaan. Noita 
oli kutsunut kotiinsa myös muita 
noitia, jotka olivat piiloutuneina hänen 
asuntoonsa Kimulin tullessa. Siihen 
noita ei kuitenkaan ollut varautunut, 
että Kimuli tulisi yhdessä parinkym-
menen muun rukoilijan kanssa ja 
että nämä kaikki rukoilisivat yhdessä 
naisen puolesta ja vielä laulaisivat 
Jeesuksen veren voimasta. Nainen ei 
ollut tosissaan halunnut rukous-
ta, vaan halusi vain nähdä, kuinka 
kristityt rukoilivat. Jumalan voima 
alkoi vaikuttaa talossa voimallisesti. 
Piilossa olleet noidat luikkivat nope-
asti tiehensä ja talonomistaja murtui. 

Myöhemmin hänestä tuli Jeesuksen 
seuraaja ja myös muita noitia kääntyi 
seuraamaan Jeesusta. Noituus väheni 
kylästä ja kylä muuttui.
    – Kylästämme tuli esimerkki siitä, 
mitä Jumala voi tehdä. Nykyään siellä 
on paljon eläviä seurakuntia. 

PERHEALTTARIT AVAIMIA MUUTOKSEEN
Rukous oman maan ja kansan puo-
lesta jatkui. Jumala puhui Kimulille 
siitä, ettei rukouksen pitäisi keskittyä 
ongelmiin vaan siihen näkyyn ja tule-
vaisuuteen, joka Jumalalla on maata 
ja kansaa varten.
     – Saimme ymmärrystä esiruko-
uksessa siitä, että Herra on valinnut 
maamme olemaan rukouslähetysmaa 
ja meidän tehtäväksemme tuli raken-
taa rukoilijoiden verkosto. Päätimme 
noudattaa Aabrahamin strategiaa ja 
aloimme rakentaa rukousalttareita Ju-
malalle strategisiin paikkoihin, Kimuli 
kertoo. Rukousalttarit ovat Jumalan 
ja ihmisen välisiä kohtaamispaikkoja. 
Niiden avulla Jumalan omat saavat 
otetta kaupungeista ja kansakunnista.
    – Monessa seurakunnassa ei ole 
lainkaan näkyä kansakunnan puolesta 

rukoilemisesta, Michael Kimuli toteaa.
Kimulin käsityksen mukaan ihmiset, 
jotka eivät rukoile kotonaan, eivät tee 
sitä myöskään seurakunnissa. Niinpä 
rukousalttareiden sytyttäminen aloitet-
tiin kodeista. Michael päätti tiimeineen 
kiertää kodeissa ja rohkaista perheitä 
yhteiseen rukoukseen. Afrikassa talos-
ta taloon kiertäminen ja uskonasioista 
puhuminen on ihan luontevaa. Näissä 
kohtaamisissa monet ihmiset tulivat 
tuntemaan Jeesuksen ja perheissä 
alettiin rukoilla yhdessä koko perheen 
voimin. Kimuli puhuu perhealtta-
reista strategisesti tärkeinä maan 
muuttumisen kannalta. Kun ihmiset 
sitoutuvat rukoukseen ja rukouspiirejä 
syntyy koteihin, työpaikoille, kouluihin 
ja kaikkialle, niin kansakunta muuttuu 
vähitellen. 
    – Jokaisella Hengen liikehdinnässä 
on hintalappu. Eivät apostolitkaan 
vain istuneet syömässä hampurilaisia 
ennen helluntaita. He olivat kokoontu-
neet yhteen anomaan ja rukoilemaan. 
Jumalan kanssa ei ole oikotietä. 
Hengen vuodatus ei tule itsestään, 
vaan pitää tehdä töitä, Michael Kimuli 
haastaa.    .

VOIMALLISEN RUKOUKSEN 
EDELLYTYKSET:
1. Vapautuminen (syntiset tavat, 
himot, demoninen painostus jne.)
2. Halu. ”Niin kuin peura halajaa 
vesipuroille, niin minun sieluni 
halajaa sinua, Jumala.” (Ps. 42)
3. Päätös. Päätän rukoilla. 
4. Päättäväisyys. Pysyn 
päätöksessäni.
5. Itsekuri. En tee myönnytyksiä 
tavoitteistani.
6. Ahkeruus.
7. Käytännön toteutus. Teen sen 
mitä olen päättänyt.

TEHOKAS ANOMINEN:
1. Ano uskossa (Matt. 21:22)
2. Pysy elävässä suhteessa Her-
raan (Joh. 15:7)
3. Oikeat motiivit (Jaak. 4:3)
4. Pyydä Jumalan tahdon mukai-
sesti (1. Joh. 5:14–15)
5. Ole täsmällinen (Room. 
4:17–21)
6. Iloitse Herrassa (Ps. 37:4)

LÄHDE MICHAEL KIMULI, VOIMALLINEN 
RUKOUS. KKJMK 2009

ESIRUKOUS EDELTÄÄ MUUTOSTA 
 
Ugandalla on vaikea historia. 
Maata hallitsi 1970-luvulla julmin 
ottein diktaattori Idi Amin, joka 
muun muassa julisti Ugandan 
islamilaiseksi valtioksi vuonna 1975. 
Kristittyjä ja juutalaisia vainottiin ja 
tapettiin tuolloin maassa laajasti. 
Tuohon vaikeaan aikaan Ugandassa 
oli kuitenkin kristittyjä, jotka 
epätoivoisesti rukoilivat Jumalaa 
puuttumaan tilanteeseen. 

    – Opimme esirukousta, kun 
meidät siirrettiin pois mukavuusvyö-
hykkkeeltä. Ihmiset rukoilivat Ju-
malaa metsissä ja pelloilla, ei meillä 
mitään kirkkoja ollut, Michael Kimuli 
kertoo.
    Esirukoukset kuultiin ja vuonna 
1979 Amin syöstiin vallasta. Muutos 
hyvään ei tietenkään tapahtunut heti 
vaan vähitellen. Vielä 20 vuotta sitten 
esimerkiksi hiv-positiivisten määrä 
oli Ugandassa Afrikan korkeimpia. 
Tänä päivänä hiv-positiivisten määrä 
Ugandassa on Afrikan alhaisimpia. 

Yhtenä tärkeimpänä syynä tähän on 
seksuaalimoraalin paraneminen.
Ugandassa on tapahtunut valtava 
muutos 30 vuodessa. Michael ker-
too, kuinka Jumala jo vuosia sitten 
lupasi tuoda muutoksen Ugandaan 
ja antaa toivon maalle. Nyt tuo 
muutos on nähtävillä, mutta sitä on 
edeltänyt paljon rukousta, kyyneliä, 
sovitusta ja parannuksentekoa. 
Tällä hetkellä maalla on presidentti, 
joka siteeraa puheissaan ahkerasti 
Raamattua, parlamentin istunnot 
aloitetaan rukouksella ja moni par-
lamentin jäsen on uudestisyntynyt 
kristitty niin kuin on presidentin puo-
lisokin. Presidentin puoliso osallistui 
takavuosina järjestettyyn laajaan 
rukouskokoukseen, jossa muun 
muassa tunnustettiin maan verivel-
kaa ja tehtiin yhdessä parannusta 
synneistä. Idi Aminin julistus islami-
laisesta valtiosta piti myös kumota 
ja se tapahtui eräässä tilaisuudessa, 
kun maan nykyinen presidentti ojensi 
symbolisena eleenä maan lipun 
seurakunnan edustajalle. Tämä oli 
merkkinä siitä, että Ugandan kansa 
kuuluu Jumalalle.

TAPAUS UGANDA
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TOIVOA ON 
JA ASENTEELLA ON MERKITYSTÄ
ASIKKALAN KURHILASSA ASUVAA ULLA PÖKÄLÄÄ VUOSIKYMMENIÄ VAIVANNEET, 
USEIN TOISTUVAT PÄÄNSÄRYT HÄVISIVÄT. PARANEMINEN LI ITTYY PAIKKAKUNNALLE 
YL I  KOLME VUOTTA SITTEN SYNTYNEEN HEALING ROOM –RUKOUSKLINIKKAN 
KÄYNNISTYSPROSESSI IN. ULLA ON OLLUT ALUSTA ASTI  MUKANA VÄÄKSYN HR-
TI IMISSÄ. PARANTUMINEN EI  KUITENKAAN TIPAHTANUT KUIN MANULLE ILLALL INEN. 
SITÄ EDELSI  T IETTY PROSESSI JA ULLAN PUOLESTA RUKOILTI IN USEAMMIN KUIN 
KERRAN.

PT JUNTUMAA

PT JUNTUMAA
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U lla Pökälän olemus viestittää 
iloa, tasapainoa ja luottamusta, 
ja sanat vahvistavat vaikutelmaa. 

Eikä ihme: vuosikymmeniä piinanneet 
päänsäryt hävisivät täysin kolme vuot-
ta sitten. Ulla kärsi aikaisemmin ”nor-
maalien” päänsärkyjen lisäksi hyvinkin 
rajuista migreenikohtauksista.

– Jos vaikka auringonvalo heijastui 
pöytään, se saattoi laukaista kohtauk-
sen, Ulla kuvailee.

Yksi pahimmista sattui eräissä häis-
sä 90-luvulla. Kaunis ja kirkas päivä 
sopi juhlatilanteeseen loistavasti, 
mutta Ullan piti lähteä kesken pois, 
mennä pitkäkseen ja pitää silmät 
kiinni — eikä sekään pelastanut 
pahoinvointikohtauksilta.

– Mieheni rukoili silloin tosissaan 
puolestani. Näin, että hänellä oli 
oikein huoli minusta, Ulla kertoo 
kiitollisena.

Siitä seurasi käänne parempaan, ja 
pahimmat migreenikohtaukset jäivät 
pois. Kokonaan päänsäryt eivät kui-
tenkaan jättäneet Ullaa rauhaan. Hän 
muistaa selvinneensä tuskin koskaan 
viikkoa pitempään ilman särkyä, ja ne 
kestivät usein kolme tai neljä päivää.

– Söin hirveän määrän pillereitä vuo-
sien varrella, mutta ne eivät auttaneet. 
Jotakin piti silti yrittää, Ulla huomaut-
taa hymyillen.

Kyllä hän usein rukoilikin paranemis-
ta, mutta asia jäi aina jotenkin kesken.

”HALUSIN JULISTAA KAIKILLE 
KUINKA ONNELLINEN OLEN”
Rukouksen merkityksen Ulla oppi en-
sin vanhemmiltaan ja jo varhain myös 
oman kokemuksensa kautta. Hän tuli 
omakohtaiseen uskoon yhdeksän-
vuotiaana tupaseuroissa.

– En ollut tehnyt mitään erikoi-
sempaa pahaa, mutta tunsin, että 
tarvitsen parannusta ja pelastusta. 
En kuitenkaan kehdannut kertoa ke-
nellekään tunnoistani, Ulla kertoo.

Tilaisuuden lopussa laskeuduttiin 
ajan tavan mukaan polvirukoukseen. 
Siinä tunnontuskissa ollessaan Ulla 
toivoi, että illan puhujaksi kutsuttu 
evankelista tulisi kysymään häneltä 
uskonasioista. Ja tämä tuli: ”Entäs 
sinä Ulla, etkö haluaisi antaa elämää-
si kokonaan Jeesukselle?”

– Kotimatkalla auton takapenkillä 
ajattelin, että voi kun kehtaisin, niin 
julistaisin kaikille, kuinka onnellinen 
olen, Ulla kertoo äänenpainoin, jotka 
auttavat hyvin ymmärtämään hänen 
silloisia tunteitaan.

Ulla pitää varhaista uskoontuloaan 
todellisena siunauksena elämässään. 
Sisäinen — ja usein ulkoinenkin — ilo 
on kantanut, eikä Ulla ole kaivannut 
erilaisia maailman tarjoamia viih-

dykkeitä elämäänsä. Kiitoksen tästä 
siunauksesta hän osoittaa paitsi 
Jumalalle myös uskoville vanhem-
milleen, jotka hän tietää todellisiksi 
rukoilijoiksi.

– Tiedän, että he ovat uhranneet 
koko elämänsä Jumalalle, Ulla 
kiittää.

Ullan äiti toimi vuosikymmeniä 
evankelistana Suomen Vapaakirkon 
piirissä. Isien ja äitien rukousten Ulla 
tietää vaikuttaneen myös nuorempien 
sukupolvien kokemiin siunauksiin. 
Hänen koko perheensä, myös kaksi 
aikuista poikaa, ovat uskovia.

JUMALAN VIRTOJEN PYÖRTEISSÄ
Ulla kulki veljensä tavoin aikuiseksi 
asti vanhempien mukana lukemat-
tomissa kotikokouksissa ja muissa 
tilaisuuksissa.

– Näin, kuinka vanhempieni kautta 
ihmisiä tuli uskoon, täyttyi Pyhällä 
Hengellä  ja parani, joskus vaikeista-
kin sairauksista, Ulla kertoo.

Varsinainen läpimurto tapah-
tui 70-luvun loppupuolella, Ullan 
ollessa noin viisitoistavuotias. Eräs 
kauan Jumalan kosketusta kaivannut 
mies koki radikaalin muutoksen 
elämässään Ullan kotona pidetyssä 
tilaisuudessa. Mies toi ystäviään seu-
raaviin kokouksiin, ja siitä alkoi laaja 
liikehdintä. Kotiin saattoi ahtautua 
lauantai-iltoina jopa sata henkeä.

– Heitä oli pitkin ja poikin lattialla, 
kun Jumala kosketti. Oli tosi mie-
lenkiintoista nähdä se kaikki, Ulla 
kuvailee.

Myös hän itse sai vuosien varrella 
osansa siunauksista. Yksi sellainen 
tapahtui Ullan kotiseurakunnak-
si aikuisiällä tulleessa Padasjoen 
helluntaiseurakunnassa. Kokoukseen 
mennessään hän teki mielessään tiliä 
eräästä ihmissuhteesta. ”Jumala, 
annan hänelle anteeksi”, Ulla rukoili 
matkalla kipuilunsa keskellä.

Tilaisuuden lopussa vieraileva 
saarnaaja rukoilli Ullan puolesta, 
ja tämä koki voimakkaan Jumalan 
kosketuksen, ei ainoastaan sisim-
mässään vaan koko olemuksessaan. 
Jalat eivät sinä iltana kantaneet eikä 
autolla ajamisesta tullut mitään. 
Ystävät kyyditsivät syvän sisäisen 
vapautumisen ja sitä seuranneen ilon 
täyttämän Ullan kotiinsa.

TOIVO PARANTUMISESTA 
Ullan tarina osoittaa, että vaikka 
parantava voima tulee yksin Jumalalta, 
ei omakaan asenne ole merkityksetön 
puoli asiassa. Ulla on aina uskonut 
Jumalan parantavan, mutta asiat eivät 
olleet niin selviä omalla kohdalla. Ullan 
mieleen oli hiipinyt luovuttamisen 
asenne loputtomilta tuntuneiden 
päänsärkyjen jatkuessa.

– Olin jo kauan sitten hyväksynyt 
sen, että minulla on heikko pää, jota 
särkee usein, hän myöntää.

Loppuvuonna 2006, kun Vääksyssä 
valmisteltiin Healing Room -rukous-
klinikan avaamista, Ullan ajatusmaail-
massa alkoi tapahtua. HR-peruskoulu-
tus Helsingissä ja opetukset läheiseksi 
ystäväseurakunnaksi muodostuneessa 
Asikkalan vapaaseurakunnassa toivat 
parantumisasian esille aivan uudella 
tuoreudella.

Ulla alkoi oivaltaa, että periksi ei 
tarvitse antaa. Raamatulla on vaikea 
perustella sitä, että Jumala haluaisi 
ihmisten sairastavan — siitä huolimat-
ta, että sairastaminen voi toissijaisesti 
koitua myös siunaukseksi, jos se ohjaa 
etsimään Jumalaa. Evankeliumeissa 
ei kuitenkaan kerrota tapauksia, joissa 
Jeesus olisi kieltäytynyt parantamasta 
ihmistä, joka pyysi häneltä sitä.

– Minussa heräsi ajatus... päätin 
rukoilla ja pyytää rukouspalvelua 
puolestani niin kauan että päänsärky 
lähtee. Aloin hengessäni vastustaa 
sitä, nousin taisteluun, Ulla taustoittaa.

– Asia ei ollut aivan yksinkertainen, 
se vaati nöyrtymistä Jumalan sanan 
edessä, sen todesta ottamista. Mistä 
tiesin silloin, kuinka kauan paranemi-
seen menee, sehän olisi voinut kestää 
vaikka vuosia, hän jatkaa.

Ratkaiseviksi hetkiksi muodostui-
vat kaksi Vääksyn HR-rukousklinikan 
avaamista edeltävää tiimin rukousiltaa. 
Noin viikko jälkimmäisen illan jälkeen 
Ulla alkoi kiinnittää huomiota siihen, 
ettei hänen päätään ole särkenyt 
vähään aikaan. Sen sijaan nenässä 
oli tuntunut outoa kutinaa, ikään kuin 
kanavia olisi ”rassattu” auki. Ennen 
pitkää Ulla huomasi myös, että hänelle 
tyypillinen nenän tukkoisuus oli poissa.

Kun päänsäryt olivat pysyneet pois-
sa kolme viikkoa, Ulla rohkeni kertoa 
asiasta muille HR-tiimiläisille. Yhdessä 
iloittiin rukousvastauksesta, joka oli 
samalla rohkaisu koko tiimille.

TAKAISIN YKSINKERTAISUUTEEN! 
– Joku voi ajatella, että tuohan on 
aivan pikkujuttu. Ja tavallaan se onkin, 
jos sitä vertaa moneen pahempaan 
sairauteen. Mutta minulle se oli iso 
asia, kuin Jumalan kädenojennus, Ulla 

ULLA PÖKÄLÄÄ 
VUOSIKYMMENIÄ 

VAIVANNEET PÄÄNSÄRYT 
HÄVISIVÄT RUKOUSTEN 
KAUTTA KOLME VUOTTA 

SITTEN.
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toteaa.

Vähäpätöisiltä vaikuttavat asiat 
saattavat muulloinkin olla merkittä-
vämpiä kuin ensin tulee ajatelleeksi. 
Yksi Ullalle merkittävä asia on ollut 
rohkaistuminen rukoilemaan ääneen. 
Hän koki sen pitkään vaikeana, ja asia 
vaivasi.

– Isä ja äiti rukoilevat voimakkaasti, 
ja minusta tuntui etten voi rukoilla ää-
neen, ennen kuin olen samalla tasolla, 
Ulla kertoo.

Taustalla piili jonkinlainen täydel-
lisyyden tavoittelu, jonka Ulla tajusi 
todellisuudessa ylpeydeksi.

– Jumala ei vaadi meiltä täydelli-
syyttä, eikä hän ole siitä riippuvainen. 
Mutta me tarvitsemme vain oikean 
sydämen asenteen ja motivaation, Ulla 
selittää.

Näin tapahtui hänenkin kohdallaan, 
mutta ei ilman kamppailua ja tietoista 
oman asenteen muuttamista. ”Jumala, 

haluan olla rukouksen ihminen ja 
haluan rukoilla ääneen, mutta en us-
kalla”, hän rukoili joskus lenkkipolulla. 
Jumala rohkaisi Raamatun sanalla: 
”Avaa suusi, niin minä täytän sen”, ja 
eräänä päivänä Ulla yksinkertaisesti 
avasi suunsa.

– Asikkalan vapaaseurakunnassa on 
hyvä rukousryhmä, jossa voi harjoitel-
la tätä, hän kiittää.

Oikean asenteen hän on kokenut 
merkittävänä tekijänä myös HR-
rukouspalvelijan roolissa.

– Jos jäämme vain pohtimaan 
erilaisia ongelmia ja uhkia — entä jos 
mitään ei tapahdukaan vaikka rukoi-
lemme; maine menee — pelko valtaa 
emmekä pääse eteenpäin. Siinäkin on 
pitkälti kyse ihmisen ylpeydestä, Ulla 
kartoittaa.

Esimerkkinä rukouspalvelijan tehtä-
vässä hänellä on Jeesus, joka palveli 
ihmisiä mutkattomasti ja luonnolli-

sesti. ”Mitä haluat, että minä sinulle 
tekisin?”, hän kysyi sokealta, ja kohta 
tämä sai pyyntönsä mukaisesti näkön-
sä takaisin.

– Uskon, että Jumala tahtoo Jeesuk-
sen ristin työn tulevan esiin täytenä 
ja kokonaisvaltaisena. Parantamisen 
tulisi kuulua uskovien ja seurakuntien 
elämään normaalina asiana, koska 
Raamattu sanoo, että Jeesus kantoi 
ristille sekä meidän syntimme että 
sairautemme, Ulla toteaa.

Useimmat Jeesuksen ajan uskon-
nolliset ihmiset eivät nähneet Hänessä 
Jumalan lähettämää pelastajaa, 
vapauttajaa ja parantajaa, mutta lu-
kemattomat janoiset, syntiset, kipeät, 
ahdistuneet, yksinäiset ja sairaat 
saivat häneltä avun ja muutoksen 
koko elämäänsä. Ja kuten Ullan ta-
rina osoittaa lukemattomien muiden 
tarinoiden tavoin: Jeesus on sama 
tänäänkin!    .

Jumalan luonteeseen kuuluu se, että 
Hän on rikas antaja ja tahtoo opet-
taa meille antamista voidakseen 

siunata meitä sekä hengellisesti että 
aineellisesti. 

ANTAMISEN MERKITYS
Antamisella on monia merkityksiä 
kristitylle. Antaessamme omastamme 
me vapaudumme rahaan liittyvästä 
tyytymättömyydestämme. Mammonan 
vallan ote hellittää. Tilalle tulee kiitol-
linen mieli ja luottamus siihen, että 
Hän pitää meistä huolen kuin taivaan 
linnuista.  
    Jos me annamme jotain Jumalalle, 
voiko Hän jäädä meille velkaa? Vas-
taus on selvä: Ei voi! Hän on uskollinen 
ja usein saamme huomata, että Juma-
la on jo antanut meille moninkertaisesti 
takaisin. Itse asiassa, jos luovumme 
jostain meille arvokkaasta Jeesuksen 
tähden, hän on luvannut antaa sen 
meille takaisin jopa satakertaisesti! 
(Matt. 19:29)

LUPAUKSET OVAT TOTTA
Oletko sinulla tapana antaa säännöl-
lisesti tuloistasi Jumalalle? Jos asia 
on sinulle uusi, niin kannattaa rukoilla, 
mikä olisi se tapa ja määrä, johon voi-

sit sitoutua. Rukoile johdatusta siihen, 
mihin kohteisiin antaisit tukeasi? Esi-
merkiksi seurakuntaasi, lähetystyöhön, 
humanitaariseen työhön tai kristilliseen 
toimintaan, jossa olet mukana. Ja sit-
ten vain liikkeelle käytännössä. 
    Healing Rooms -työ tarvitsee myös 
varoja, mm. tilojen vuokraan, työnte-
kijöiden palkkoihin, sosiaalikuluihin, 
painokustannuksiin, materiaaleihin, 
tiedotukseen ja kaikkeen siihen, joka 
mahdollistaa nykyisen palvelutyön ja 
sen etenemisen. Ehkä voisit rukoillen 
kysellä, että voisiko tämä työ olla sel-
laista, johon voisit antaa. 

HALUATKO ANTAA?
Jos haluat tukea tätä työtä rahallisesti, 
niin siihen on pari tapaa. Antaessasi 
Healing Rooms Finlandin tilille tukesi 
menee tasaisesti toiminnan mahdol-
listamiseen. Voit myös liittyä Susanne 
ja Markku Laitisen kannatusrenkaa-
seen ilmoittamalla yhteystietosi meille, 
jolloin saat säännöllisesti kannatuskir-
jeen, jossa he kertovat kuulumisiaan 
ja uutisia työn edistymisestä ja haas-
teista. Liittyminen kannatusrenkaaseen 
onnistuu lähettämällä yhteystietosi 
sähköpostilla osoitteeseen: 
kannatus.laitinen@healingrooms.fi. 

Susannen ja Markun kannatustili OP 
578007-2366280, Viitenumero 770, 
OKU 828 A / 26.8.2009 
(Laitisten kannatusrengas)

HRF:n työhön yleiset lahjoitukset 
OP 578010-220684 Viitenumero 110, 
OKU 524A/ 16.6.2009
Keräysaika 1.7.2009-30.6.2011. Voi-
massa koko Suomessa Ahvenan-
maata lukuun ottamatta.

Muistakaa tämä: joka niukasti kyl-
vää, se niukasti niittää, ja joka run-
saasti kylvää, se runsaasti niittää. 
Kukin antakoon sen mukaan kuin 
on mielessään päättänyt, ei vasta-
hakoisesti eikä pakosta, sillä iloista 
antajaa Jumala rakastaa. Hänellä 
on teille annettavana runsaasti 
kaikkia lahjoja, niin että teillä on 
aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte 
tehdä runsaasti kaikkea hyvää.
(2. Kor. 9:6-8)

KORINTTOLAISET OLIVAT OSOITTANEET ANTELIAISUUTTAAN JA PAAVALI OLI NÄHNYT KUINKA JU-
MALA OLI SEN SEURAUKSENA MONIN TAVOIN SIUNANNUT KORINTTOLAISIA. PAAVALI PÄÄTTI SILTI 
KIRJOITTAA ASIASTA, KOSKA TÄMÄ EI OLLUT HEILLE MIKÄÄN ITSESTÄÄNSELVYYS. EIKÄ SE OLE SITÄ 
MYÖSKÄÄN TÄNÄÄN, KUN MATERIALISMI ON EHKÄ AIKAMME SUURIMPIA EPÄJUMALIA. PEKKA POUTSALO

SUSANNEN JA MARKUN KANNA-
TUSRENKAAN YHTEYSHENKILÖ

TYYTYMÄTTÖMYYDESTÄ KIITOLLISUUTEEN 

ANTAMISEN SALAISUUS

Toivoa on ja asenteella on merkitystä
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O li kaunis tropiikin päivä, turkoosinsininen meri 
ja lämmin hiekkaranta. Olimme perheenä 
viettämässä lomapäivää Tansanian rannikolla, 

kelluimme lämpimässä vedessä nauttien olostamme. 
Touhukkaat lapsemme tekivät myös hiekkalinnoja, 
joita palatseiksi kutsuimme. 

Siestan tunneilla kuopuksellemme nousi kuumetta, 
joka nousi illan lähestyessä korkeaksi.  Annoimme 
lääkettä, viilensimme huoneen ja teimme kaiken 
mahdollisen, mitä äidit ja isät yleensä tekevät. Olim-
me asuneet jo vuoden Tansaniassa, joten ymmärsim-
me, että pojallamme voi olla malaria. 

Kuopuksemme tila huononi silmissä. Hän oksente-
li, kouristeli ja kuumeni kuumenemistaan. Heinäsirk-
kojen siristessä mustanpimeässä yössä nappasin 
lapsen syliin ja syöksyin kylmään suihkuun. Siellä sit-
ten seisoin kahden vuoden ikäinen pallero sylissäni. 
Lapsi käsivarsillani jäykistyi, silmät pyörivät päässä 
ja sitten yhtäkkiä hän lysähti tajuttomana rintaani 
vasten. Tiesin ja siinä hetkessä muistin, että pieni 
lapsi voi kuolla muutamassa tunnissa aivomalariaan. 

Tuntui, että oma sydämeni pysähtyy. “Nyt hän 
kuoli!” huusin. Joku sanoi, ettei hän kuollut, sillä hän 
pitää kiinni. Niin, pienessä nyrkissä oli märkä hius-
suortuvani. Muistin, että on olemassa kuolonkramp-
pi, olin lukenut sen jostakin kaikkitietävästä naisten-
lehdestä. Joten siitähän se kiinnipito johtui. 

Joku oli hakenut paikalle sairaanhoitajan ja jäitä. 
Ihmettelin, kummastakohan on enemmän hyötyä. 
Lapsi otettiin minulta pois ja seisoin siinä kuin hal-
vaantunut vettä valuen. Sairaanhoitaja piti poikaani 
sylissään ja minä katsoin. Sitten keksin, että täytyy 
kokeilla valtimoa, lyökö se vielä. Ryntäsin lapsen luo 
ja löysin sykkeen hänen veltosta ranteestaan.   

Oven edessä odotti koppiauto. Se oli ainoa, mikä 
löytyi siihen hätään. Lasta lähdettiin kuljettamaan 
sairaalaan. Tajuton poikani oli sairaanhoitajan sy-
lissä, minä istuin vieressä ja pidin koko ajan kiinni 
poikani veltosta ranteesta. Siellä sykki minulle toivo. 
Matka kesti — en tiedä kuinka kauan. Minua oksetti 
enkä osannut rukoilla. Mutta tiesin, että  kaikkivaltias 
Jumalani elää ja parantaa lapsia.

Saavuimme Dar es Salamin parhaimpaan sairaa-
laan. Siinä ulkona, juuri ennen sisälle astumista, 

lapseni inahti ja itki. Juuri niin ihanasti ja kovaa kuin 
vain kaksivuotias osaa. Monta lääkäriä saapui, ja he 
tutkivat ja neuvottelivat. Meidät ohjattiin sairaalan 
parhaimpaan huoneeseen, jossa oli ilmastointi. Laka-
nat oli tosin varastettu sängystä. Taas lapsi oksensi 
ja ripuloi, eikä sairaalan hanoista tullut vettä. 

Paikalle ilmestyi malariaan erikoistunut tohtori 
— afrikaksi kutsuttu lääkäri — joka otti vastuun 
kuopukseni hoidosta. Kaikkien kasvoista paistoi 
huoli, he pelkäsivät uutta tajuttomuuskohtausta. 
Monenmoista siinä mietin, ja voihkin Jumalalle. 
Näinkö tässä minun lähetysurassani kävi? Ei mitään 
suurta herätystä, toinko vain lapseni kuolemaan 
tänne Afrikkaan? Makasimme siinä lakanattomalla 
sängyllä, minä ja kuopukseni, otsat vastakkain. Näin 
mielestäni kontrolloin kuumetta. Käytävältä kantautui 
sairaiden valitusta ja yökötystä, montakohan tänä 
yönä kuolee. 

Sekavien mietteideni, pelkoni ja huoleni keskellä 
kuulin lempeän kehotuksen: ”Irma, kiitä siitä, että 
lähetin teidät lähetystyöhön Afrikkaan.”  Tajusin, että 
Jumalani puhuu ja tuhisin: “Johan sinä Jumalani 
vitsin murjaisit, voin kyllä kiittää pelastuksesta ja 
monesta muusta jutusta, mutta en tänne Afrikkaan 
tulosta.” Kuulin uudelleen samat sanat: ”Irma, kiitä 
siitä, että lähetin teidät lähetystyöhön Afrikkaan.” 
Tuskani ja hämminkini keskellä päätin totella ja ham-
paat irvessä puristin kiitokseni sanatarkasti Herralle-
ni, murtunut ääneni kaikui huoneen seinillä. 

Silloin se tapahtui. Sängyn päässä seisoi enkeli. 
Hän oli suuri, voimakas, lempeä, valoisa ja syvä. 
Tiesin, että Herrani on parantaja, ja nyt Hän toimii. 
Rukoilin ja kiitin. Nukahdimme hymynväre suupieles-
sä ja rauha mielessä. 

Seuraavana päivänä veimme poikamme pois sai-
raalasta, eikä aivomalariasta näkynyt enää haaleata 
häivääkään. Lääkärit ihmettelivät, ja me ylistimme 
Jumalaa.  
 

IRMA FRESTADIUS 
 
KIRJOITTAJA ON HEALING-ROOMS FINLAND RY:N  
HALLITUKSEN JÄSEN JA ESPOON HELLUNTAISEURAKUNNAN 
PASTORI

MINUN HERRANI 
ON PARANTAJA

Kolumni
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VALTAKUNTA 
ON 
SISÄISESTI 
TEISSÄ
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JUMALAN VALTAKUNTA EI  LÖYDY RAKENNUKSISTA, KIRKOISTA EIKÄ 
INSTITUUTIOISTA. JUMALAN VALTAKUNTA EI  OLE SYÖMISTÄ EIKÄ JUOMISTA, 
VAAN RAUHAA JA ILOA, JOTKA PYHÄ HENKI ANTAA. JEESUS SANOI, ETTÄ 
JUMALAN VALTAKUNTA ON SISÄISESTI  TEISSÄ. VALTAKUNTA ON KÄTKETTY 
JEESUKSEEN USKOVIIN.

Jeesus tähdensi, että Jumalan valtakunnan tule-
minen tarkoittaa sisäisen maailman mullistusta, 
jota seuraavat myöhemmin ulkoiset muutokset 

ja teot. Sisäinen elämä tulee aina ennen ulkoista. 
Tämä oli kriittinen ero aikansa uskonnollisiin ih-
misiin ja sitä se on tänäkin päivänä. Jeesus moitti 
fariseuksia, jotka tekivät ulkoisia tekoja muilta ar-
vostusta saadakseen, mutta heidän sisäinen maa-
ilmansa ja arvonsa olivat muuttumattomia. Jeesus 
kuvaa uskonnollisten ihmisten sisäistä elämää 
kovin sanoin: ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! 
Te teeskentelijät! Te olette kuin kalkilla valkaistut 
haudat. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita mutta 
sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. 
Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti, 
ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskente-
lyä ja vääryyttä.” Ilman Henkeä ihminen tai kirkko 
noudattaa ulkoisia muotoja ilman Hengen antamaa 
sisältöä. Jäljelle jää uskonto, muodot ja rituaalit – 
valkeaksi kalkittu hauta.

SISÄINEN MUUTOS JOHTAA TEKOIHIN

Se mitä ihminen ajattelee, tulee ennen pitkää ulos 
hänen suustaan. Jumalan valtakunnan tulemisen 
ihmisen sisäiseen maailmaan tulee saada vähitellen 
muuttaa ihmistä. Jumalan valtakunnan todellisuut-
ta leimaa ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, 
hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Tämän 
muutoksen tekee Jeesuksen Henki ihmisessä 
vähitellen – ei istutetussa omenapuussa heti ole 
hedelmiä. Aikaa kuluu, kunnes hedelmät kypsyvät. 
Samoin ihminen muuttuu Pyhän Hengen vaiku-
tuksesta sisäisesti. Sisäistä muutosta seuraavat 
ulkoiset teot. Sisäisen muutoksen seurauksena 
emme voi olla hiljaa. Emme voi lakata palvelemasta 
rukousklinikoilla ja rakastamasta ihmisiä. Emme voi 

olla kertomatta evankeliumia. Emme voi olla mene-
mättä vankiloihin ja kaduille. Sisäisen muutoksen 
vuoksi meistä tulee maailman silmissä Jumalan 
hulluja.

VALITSE JEESUKSEN HERRAUS 

Jumalan valtakunta on sisäisesti uskovassa ja seu-
rakunnan keskellä – jos Hän vain saa olla Herra. 
Joka päivä olemme monien valintojen edessä eri 
tilanteissa. Raamattu kehottaa ihmistä moneen 
otteeseen uudistamaan ajatteluansa, sillä ilman 
ajatusmaailman muutosta ei tapahdu muutosta 
puheissa ja teoissakaan. Arkisen käyttäytymisem-
me todellisuus paljastaa ovatko Hengen hedelmät 
saaneet meissä kasvutilaa. Oikeat ajatukset vievät 
oikeisiin valintoihin. Voimme rukoilla joka päivä: 
Herra, vaikuta tahtomiseeni ja tekemiseeni, että  
toimisin oikein. Tavoitteet ovat jokaisella henkilö-
kohtaisia, koska meillä jokaisella on omat kasvu-
haasteemme. Jonkun haaste on olla rohkeampi ja 
saada mielipiteensä selkeämmin kuuluviin – jonkun 
toisen haaste on luopua itsekkyydestään ja kol-
mannen hillitä kielensä pahan puhumiselta.     

MUUTOKSET SYDÄMELTÄ SYDÄMELLE

Sisäisen muutoksen kautta uskova haluaa valita 
oikein ja tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä 
elämässään ja työssään. Silloin Pyhän Hengen 
hedelmät pääsevät edelleen kasvamaan ja Jumalan 
valtakunta leviää salatulla tavalla ihmiseltä toiselle 
evankeliumin voimasta. Mitä useamman ihmisen 
sisin muuttuu, sitä varmemmin muuttuu myös ym-
päröivä elämänpiiri noudattamaan ikuisia arvoja.

SUSANNE LAITINEN 
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Raporttia Healing Room -työstä 

PARANTUMISILTOJA ON PIDETTY 
ERI PUOLILLA SUOMEA
Vaikuttavaa on ollut nähdä Jumalan 
pyhyyden laskeutuvan illassa. Hänen 
läsnäolonsa on herättänyt monen 
sydämen elämään ja antanut vas-
tausta hengelliseen janoon. Herran 
läsnäolon merkkinä olemme nähneet 
monia välittömiä parantumisia ja 
uskon uudistumisia.

RUKOUSKLINIKKA MESSUILLA
Healing Roomin ja useiden seu-
rakuntien rukoilijat olivat yhdessä 
Espoossa Minä Olen -messuilla 
pitämässä rukousklinikkaa. Viikon-
lopun aikana rukoiltiin taas noin 160 
ihmisen puolesta ja parikymmentä 
heistä pyysi saada tuntea Jeesuksen 
henkilökohtaisesti. Suomen Alfa oli 
mukana rukousklinikalla kertomas-
sa Alfa-kursseista ja tarjoamassa 
etsijöille paikkaa, jossa saa olla oma 
itsensä kysymyksineen ja oppia lisää 
Jeesuksesta. 

YLILUONNOLLISTA ETSIMÄSSÄ
Monelle rukoilemassa olleelle seu-

rakuntalaiselle esoteeriset messut 
ovat olleet silmiä avaava kokemus. 
Messuilla konkretisoituu ihmisten 
hengellinen etsintä ja paljastuu 
monien kaipuu kokea yliluonnollista 
todellisuutta. Tärkeää on, että erilais-
ten virtausten keskellä Healing Room 
ja seurakunnat tarjoavat kirkkaan 
ja selkeän paikan, jossa etsijä voi 
löytää Elämän veden lähteen.

BILL JOHNSSON SUOMEEN

Arvostettu raamatunopettaja 
Bill Johnson saadaan Helsinkiin 
johtajuuskonferenssin pääpuhujaksi 
21.–23.4.2010. Lisätietoa ja 

ilmoittautumiset 

www.newwinehelsinki2010.com

JOHNSONIN WHEN HEAVEN 
INVADES EARTH -KIRJA ILMESTYY 
SUOMEKSI!

Tilaa tämä uskoa vah-
vistava menestyskirja, 
joka rohkaisee rukoi-
lemaan enemmän elä-
vältä Jumalalta. Kirja 
avaa silmiä ja kannus-
taa odottamaan enem-
män Häneltä, joka on 
luonut koko maailman.

Tilaa kirja jo ennakkoon ennen 
Johnsonin vierailua osoitteesta 
tilaukset@healingrooms.fi tai 
postitse osoitteesta Healing Rooms 
Finland ry, PL 86, 02601 Espoo. Kirja 
toimitetaan heti, kun se saadaan 
painosta.

Kirjan hinta on á 22 e/kpl + toimitus-
kulut 2,50 e/kirja. Kimppatilauksissa 
toimituskulut kustannusten (pak-
kauskulut + postimaksut) mukaan. 

Raamattu sanoo, että Jeesus ottaa 
vastaan jokaisen, joka tulee hänen 
luokseen. Jeesuksen luokse tuleminen 
tarkoittaa sitä, että ihminen tunnustaa 
syyllisyytensä Jumalan edessä, luottaa 
Jeesukseen syntiensä sovittajana 
ja haluaa antaa elämänsä hänen 
hallintaansa.
    Raamattu sanoo myös, että Jeesus 
kantoi kaikkien ihmisten synnit ruumiis-
saan ristinpuulle. Sitä, mikä on kerran 
sovitettu, ei tarvitse sovittaa toista-
miseen. Ketään, joka tällä asenteella 
tulee Jeesuksen luo, ei käännytetä 
takaisin, olipa mennyt elämä millainen 
tahansa. Tulevaisuus ratkaisee, ei 
menneisyys.
    Älä jätä käyttämättä mahdollisuutta 
uuteen elämään ja ikuiseen elämään! 
Voit halutessasi puhua Jumalalle vaik-
ka heti ja kertoa, että uskot Jeesuk-
seen ja otat hänet vastaan. 
Voit sanoa näin: ”Jeesus Kristus, 
tiedän, että olen tehnyt syntiä. Anna 
syntini anteeksi. Ymmärrän, että sinä 
kuolit ristillä puolestani ja siksi voin 
saada anteeksi. Kiitos Raamatun lu-
pauksesta: ’Mutta kaikille, jotka ottivat 
hänet vastaan, hän antoi oikeuden 

tulla Jumalan lapseksi, kaikille, jotka 
uskovat häneen.’ (Joh. 1:12). Otan si-
nut vastaan elämääni. Sinä olet minun 
Herrani.”
    On hyvä pysähtyä joka päivä 
puhumaan Jumalalle ja kuunnella 
sisimmässään Hänen ääntään. Tätä 
sanotaan rukoilemiseksi. Myös Raa-
mattua kannattaa lukea ajatuksella, se 
auttaa tuntemaan Jumalaa paremmin. 
On hyvä aloittaa Uudesta testamentis-
ta. Kolmas vahvistava asia on yhteys 
kristilliseen seurakuntaan. Etsiydy 
uskovien seuraan ja usko todeksi, että 
sinusta on tullut Jumalan lapsi.
    Kun olet lähtenyt seuraamaan Jee-
susta, tulet näkemään, että hän alkaa 
pikku hiljaa sisäisesti muuttaa sinua. 
Jumala voi ja tahtoo muuttaa elämääsi 
eri tavoin. Ole kiitollinen ja tyytyväinen 
siihen, mitä sinulla on, mutta älä jää 
paikallesi, vaan tavoittele kaikkea sitä, 
mistä Raamattu puhuu.
    Et ehkä edes osaa kaivata kaikkea 
sitä hyvyyttä, mitä Jumala haluaa 
sinulle antaa. Jeesus haluaa olla sinulle 
kaikkea: pelastaja, syntien anteeksian-
taja, parantaja, koko elämäsi Herra. 

PT JUNTUMAA

Kun olet rukoillut uskon ruko-
uksen, laita meille viesti osoit-
teessa www.healingrooms.
fi ja klikkaa auki alavalikko ’Isä 
rakastaa sinua’ – ’Jumalan lapsi’ 
tai laita meille perinteistä postia, 
niin lähetämme sinulle pienen 
materiaalipaketin ensiaskeleita 
varten.
Uskonelämän alkutaipaleelle 
sinua auttaa Alfa-kurssi, josta 
saat lisätietoa osoitteesta 
www.alfakurssi.fi

VOIT LÖYTÄÄ VASTAUKSEN
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Elämänläheinen

kristillinen

naistenlehti

Ainoa laatuaan

Tilaa puh. (019) 668 135 
tai

www.christina-lehti.com

Ilmestyy 6 x vuodessa

HR -KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA KEVÄÄLLÄ

LIITY HEALING ROOMIN 
KANNATUSJÄSENEKSI
Kannatusjäsenenä osoitat konk-
reettisen tuen parantumisen puo-
lesta rukoustyölle Suomessa. Liity 
netin kautta www.healingrooms.
fi/ tilaukset ja maksa 30 euroa 
tilille 578010-220684 (viite 55). Voit 
myös laittaa postikortin toimistoon 
Healing Rooms Finland ry, PL 86, 
02601 Espoo ja maksaa jäsenmak-
sun 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

HEALING ROOM 
-PERUSKOULUTUS
29.-30.10. Turku: 
Seuraa nettisivuja.

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.

PARANTUMISILLAT
Parantumisillat ovat paikallis-
seurakuntien kanssa yhteistyös-
sä järjestettyjä iltoja ja ne ovat 
kaikille avoimia. Parantumisillois-
sa opetetaan parantumisesta ja 
rukoillaan parantumisen puolesta.

To 6.5. klo 19 Seinäjoen va-
paaseurakunta, Kauppakatu 13 
(Markku ja Susanne Laitinen)

PÄÄTOIMITTAJA SUSANNE LAITINEN AVUSTAJAT IRMA FRESTADIUS, MARKKU LAITINEN, ELSE-MAJ LEINO, PT JUNTUMAA, PEKKA POUTSALO, 
SARI SAVELA TAITTO DANIEL NÄRHI/ DANDELION DESIGN KANNEN KUVA CRIS WATK KUSTANTAJA: HEALING ROOMS FINLAND RY, PL 86, 
02601 ESPOO TILAUKSET TILAUKSET@HEALINGROOMS.FI LEHDEN VAPAAEHTOINEN VUOSIMAKSU 20 EUR TILI  OP 578010-220684 VIITE 
2008 (LEHTI) WWW.HEALINGROOMS.FI

HEALING ROOM FINLAND RY:N TIEDOTUSLEHTI 

Säi l iöt  ja

paineastiat

www.estanc.f i

viite 55 kannatusjäsenyys.
Täytä nettilomake 
www.healingrooms.fi kondasta tila-
ukset ja suorita kannatusjäsenyys 
30 euroa.
OKU 524A/ 16.6.2009
Keräysaika 1.7.2009- 30.6.2011.

Laitisten kannatustili OP 578007-
2366280, viite 770
OKU 828A/26.8.2009 
26.8.09-30.6.11

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 paranta-
vaan työhön tässä maailmassa. 
Haluamme jakaa opetusta paran-
tumisen alueelta ja tiedottaa työn 
etenemisestä.
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Espoo
Albergan kartano, Sokerilinnantie 
7 B
Tiistait 

Helsinki - Itä
Kontulan lähiöasema, Kontulan 
ostoskeskus
Keskiviikot 

Helsinki - Paloheinä
Paloheinä kirkko, Repovuorentie 12 
Torstait 

Hämeenlinna
Läntinen lähiökeskus
Sammontie 4
Parittomat perjantait

Jyväskylä
Café Agapé, Sammonkatu 5
Parilliset keskiviikot

Jämsä
Säterintie 2, 2. krs (käynti pizzerian 
puoleisesta päädystä)
Maanantait 

Järvenpää
Järvenpään kristillinen koulu
Sibeliuksenväylä 42
Parilliset torstait

Kerava
Eeronkulma, Eerontie 1 A
Parittomat maanantait
 
Kotka
Hovinsaaren-srk-talo
Kruununmaankatu 3
Katso päivät netistä

Kouvola
Nuorisotalo, Marjoniementie 7 
Parilliset tiistait

Lappeenranta
Sammontorin asukastila, Sammon-
tori 2
Parilliset keskiviikot 

Lapua 
Sävelsiivet, Kustaa Tiituntie 1 
Parittomat torstait 

Lieto
Hyvättyläntie 19
Parilliset perjantait 

Lohja
Karstuntie 2 A 4
Parilliset torstait 

Nurmijärvi
Vanha Pappila, Pappilantie 1
Parittomat maanantait 

Oulu
Kirkkokatu 34 (käynti sivuovesta)
Parittomat maanantait 

Salo
Katrineholminkatu 9
Tiistait 

Seinäjoki
Keskuskatu 17
Parilliset torstait 

Tampere
”Monttu”, Puutarhakatu 17
Parittomat tiistait 

Turku -Puistokatu
Puistokatu 6 B
Parilliset keskiviikot 

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

Vantaa-Tikkurila
Viola, Orvokkirinne 4
Parittomat perjantait 

Vääksy
Varustamo, Vääksyntie 4
Parilliset perjantait 

AUKIOLOAJAT KLO 18.30-20.30 LISÄTIEDOT WWW.HEALINGROOMS.FI

HEALING ROOMS –RUKOUSKLINIKAT  KEVÄT 2010

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 
Jumalan parantavan työn ja 

eheyttävän rakkauden virtaa-
miselle. Unelmana on nähdä 
Jumalan ihmeellisiä tekoja 
Suomessa niin, että Jumala saa 
kaiken kunnian. Rukousklinikalla 
voi kohdata rakastavan Isän ja 
löytää Kristuksen omaksi Vapah-
tajakseen. Healing Roomissa eri 
seurakunnista tulevat kristityt 
toimivat yhdessä. Healing Room 
varustaa kristittyjä olemaan Jee-
suksen parantavan rakkauden 
kanavana.


