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Pääkirjoitus

Pyhä Henki vaikuttaa luetun tai julistetun Sanan 
kautta niin, että syntyy uusi ymmärrys, joka ei jätä 
vastaanottajaa kylmäksi. Ilmestys johtaa toimintaan 
niin kuin Jeesuksen elämässä tapahtui. 

Jeesus eli ilmestyksessä. Hän ei tehnyt muuta 
kuin mitä Isä Pyhän Hengen välityksellä Hänelle 
sanoi. Tätä jatkuvaa vuorovaikutusta seurasivat 
ihmeet ja merkit. Jos Pyhä Henki sinulle puhuu 
jotain, lähde liikkeelle ja tee, mitä Hän sinulle 
puhuu. Me emme voi pysyä eiliselle puhutussa 
Sanassa, sillä Jeesus antaa joka päivälle uutta. 
Pysy yhteydessä Häneen, jotta tiedät minne 
mennä.

Astuminen uuteen vaatii rohkeutta ja siirty-
mistä pois omalta mukavuusalueelta. Muista 
kuinka Pietarin kävi. Hän näki Jeesuksen 
kävelevän veden päällä. Sillä hetkellä Herra 
antoi hänelle yhden sanan mittaisen ilmestyksen: 
”Tule” (Matteus 14). Jeesuksen Sana sisälsi 
voiman, joka muutti Pietarin näkökulman. 
Mahdottomasta tuli mahdollinen. Pietari ei 
jäänyt toimettomaksi vaan astui askeleen veden 
päälle. Vesi kantoi, sillä Jeesuksen Sanassa on 
tänäkin päivänä voima toteuttaa se mitä sen on 
tarkoitus tehdä. 

Onko Jumala puhunut sinulle? Vieläkö mietit? Pietari lähti 
liikkeelle. Kun katse on tiukasti kiinnitetty uskomme alka-
jaan ja täyttäjään – Jeesukseen – silloin mahdottomasta 

tulee mahdollinen. Taivaan todellisuus tulee maan 
päälle. Moni on saanut kutsun, mutta ei ole lähtenyt 
liikkeelle. Liian moni on alkanut laskea kustannuksia 
ja todennut, että ei ole valmis luopumaan omista 
mukavuuksistaan. Tällöin saatu ilmestys alkaa 

käyttämättömänä pilaantua niin kuin israelilaisten 
erämaassa saama manna pilaantui, kun kan-

sa ei toiminut Jumalan ohjeiden mukaan.

Vielä on päivä, jolloin voimme tehdä 
työtä. Meidän tulee avata silmämme 
ja nähdä pellot, joissa sato on jo 
kypsää. Sato odottaa korjaajaa ja 
kalat verkkojen laskijaa. Naapuris-
sasi saattaa odottaa ihminen, joka 
on kauan etsinyt ja kysellyt, miten 

voisi löytää elävän Jumalan. Tai 
sairas, joka etsii Parantajaa.  Sinulla 

on avaimet kädessäsi. Ethän jätä niitä 
käyttämättä?

SUSANNE LAITINEN

Aurinkoisen loman jälkeen on vuorossa astuminen arkeen. Uudel le kaudel le tar vi tsemme uut ta 
i lmestys tä kuul la ja nähdä mi ten meidän tu lee edetä.  Tar vi tsemme i lmestys tä sekä henki lökohtai-
ses t i  e t tä Heal ing Roomil le.  I lmestys on Hengen antama uusi  näkökulma usein tu tun raamatun-
kohdan kaut ta.  Joskus se tu lee hi l jaisessa rukouksessa tai  Raamat tua lukiessa. Joskus Hän antaa 
i lmestyksen opetuksen tai  saarnan kaut ta.  Sana avautuu uudel la taval la,  tu lee henki lökohtaise-
na koht i ,  puhut te lee,  a lkaa elää sydämessä ja lopul ta johtaa toimintaan. 

Numero  2/1O

2



Suomeen paikalliset johtoryhmät

Syksyn painopisteenä on vahvistaa jo 
olemassa olevia rukousklinikoita. Yhtenä 
toimenpiteenä on, että jokaiseen rukous-
klinikkaan on perustettu paikallinen joh-
toryhmä. Johtoryhmän tarkoitus on tukea 
paikallista johtoa ja antaa ”laajemmat 
hartiat” paikalliselle toiminnalle. Paikal-
lisjohtajat tekevät palvelustyötään oman 
työnsä ohella vaivojaan säästämättä ja 
tarvitsevat rukouksiasi.

Johtajat ja johtoryhmät kokoontuvat

Syyskuussa kokoamme paikallisten 
rukousklinikoitten johtajat ja johtoryhmät 
yhteen. Viikonlopun aikana saadaan 
rohkaisua, uutta innoitusta ja näkyä. Vii-
konlopun tavoitteena on ylläpitää hyviä 
toimintatapoja ja vahvistaa rukousta pa-

rantumisen puolesta eri puolilla Suomea. 
Tähän saakka johtajaviikonloput ovat 
olleet innoittavia ja rohkaisevia!

Viron työ 

Suomen työn johtajat vierailivat 
toukokuussa Virossa kertomassa 
Healing Room -työstä. Sen jälkeen 
ryhmä kristittyjä eri seurakunnista 
on kokoontunut yhteen rukoilemaan 
Jumalan tahtoa ja Healing Room 
-strategiaa Virolle. Jatkossa virolaiset 

ystävämme tulevat Suomeen vierailulle 
ja tutustumaan rukousklinikoihin. 
Tavoitteena on pitää Virossa Healing 
Room -koulutus, jotta rukousklinikka työ 
pääsisi käyntiin.

Ahvenanmaa

Kesällä niin aurinkoisena ja raikkaana 
näyttäytyvä Ahvenanmaa kätkee sisään-
sä myös synkkyyttä. Maakunnassa on 
hymyn taakse kätkeytyvää sisäistä hätää 
ja masennusta. Hädänalaisten tavoittami-
seen Healing Room -työ tarjoaa hyvän 
työkalun, jotta auttava käsi voisi kohdata 
tarvitsevan. Huhtikuussa Suomen työn 
johtajat kävivät Maarianhaminassa ker-
tomassa Healing Room -työstä. Siemeniä 
on kylvetty ja Jumala tulee antamaan 
kasvun, sillä Ahvenanmaa tarvitsee 
yhä enemmän Jeesuksen parantavaa ja 
pelastavaa kosketusta.

MITä HEALINg ROOM –TYöLLE KUULUU?
Rukousklinikoiden sisäistä rakennetta vahvistetaan perustamalla johtoryhmät ja lokakuisen 
kansainvälisen konferenssin odotetaan rohkaisevan luottamaan yhä enemmän Jumalan 
hyvyyteen ja parantavaan voimaan. Myös Viro ja Ahvenanmaa tarvitsevat tätä.

SUSANNE LAIT INEN,
MATTI  HARINEN

SUSANNE LAIT INEN
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JUMALAN SANA 
EI VESITY
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Cal Piercen e lämän suunnan muut t i  hänen poikansa 
Davidin vakava sairaus ja kuolema. Jumala kutsui  aikanaan 
pyörätuol issa olevan Davidin es irukoi lemaan kansojen, 
mut ta myös perheensä puoles ta. 
– Davidin e lämä on ol lu t  avain s i ihen, mi tä tänä päivänä 
teemme. Hänen rukouksensa ol ivat  s i tä,  mikä toteutuu 
tänä päivänä Heal ing Roomien leviämisenä kaikkial la 
maai lmassa, to teaa Cal Pierce.

Lähetyssaarnaaja, ”Afrikan apostoli”, John g Lake (1870– 
1935) eläkkeelle jäätyään palasi Yhdysvaltoihin ja alkoi kou-
luttaa tavallisia kristittyjä parantamaan sairaita. Hän perusti 
Healing Roomit Spokanen kaupunkiin  Washingtoniin. Työn 
pohjalta raportoitiin yli 100 000 dokumentoitua ihmepara-
nemista 5–6 vuoden aikana ja Yhdysvaltain hallitus nimitti 
Spokanen tilastojen perustella Amerikan terveimmäksi kau-
pungiksi. Laken kuoltua työlle ei löytynyt jatkajaa ja Healing 
Roomit vähitellen suljettiin. 

Healing Rooms -työ käynnistyi uudelleen vuonna 1999. Tällä 
hetkellä maailmassa lähes 1200 Healing Roomia 49 maassa. 

Euroopassa on 162 Healing Roomia, joista Englannissa, Skot-
lannissa, Walesissa ja Irlannissa yhteensä 98.  

Suomen Healing Rooms -työ käynnistyi vuonna 2006 ja työ on 
nopeasti levinnyt eri puolelle Suomea. Suomessa on tällä het-
kellä 23 Healing Roomia eli suomalaisittain rukousklinikkaa. 
Klinikoissa eri seurakuntien valtuuttamat kristityt rukoilevat 
kahden tai kolmen hengen tiimeissä parantumisen puolesta.
 
Ensi lokakuussa (14.–16.10.2010) järjestetään Helsingissä 
ensimmäinen kansainvälinen Healing Room -konferenssi, jonka 
pääpuhujaksi tulee Cal Pierce. 

– Minun elämäni kutsu 
on synnyttää Healing 
Roomeja jokaiseen kan-

sakuntaan ja jokaiseen kaupunkiin kaik-
kialla maailmassa, kertoo Pierce, pastorin 
koulutuksen hankkinut, eläkkeellä oleva 
kiinteistövälittäjä.

  Uskonnollisuudesta ilmestykseen

- Tulin kristityksi noin 28 -vuotiaana ja 
liityin kaupunkimme Reddingin Bethel 
-nimiseen helluntaiseurakuntaan. Seura-
kunnassa palvelin vanhemmiston jäsene-
nä – yhtenä kuivimmista – ja  25 vuoden 
ajan elin kristityn elämää, joka kielsi 
Jumalan voiman. Elämäni muuttui täysin, 
kun kohtasin Pyhän Hengen toukokuussa 
1996. Jumala antoi tällöin uudistuksen 
seurakuntaamme tulleen uuden pastorin, 
Bill Johnsonin kautta Cal kertoo. 
    - Jumalan uuden kohtaamisen kautta 
ymmärsin, että kristittynä en ole itseni 
oma. Olen Jeesuksen verellä kalliisti 
ostettu ja haluan kirkastaa ruumiilla-
ni Jumalaa, joka asuu minussa Pyhän 
Henkensä kautta. Kun Pyhä Henki muutti 
elämäni, Hän kastoi minut tulellaan (Matt. 

3:11), kaikki muuttui, Pierce toteaa.

  Johdatus uuteen kaupunkiin

Pyhä Henki johdatti Piercen perheen 
Kaliforniasta Washingtonin osavaltioon 
ja siellä Spokanen kaupunkiin. Cal’in 
tutkiessa kaupungin hengellistä historiaa 
löytyivät lähetysaarnaaja John g Laken 
aikanaan perustamat Healing Roomit. 
Selvisi, että Jumala oli kutsunut Cal’in 
synnyttämään uudelleen Healing Roomit. 
Hän kutsui esirukoilijat kokoon ja alkoi 
kouluttaa tavallisia kristittyjä rukoile-
maan parantumisen puolesta. Healing 
Room’it avattiin uudelleen 22.7.1999 
Spokanessa. Työ on kristittyjen yh-
teistä. Pelkästään Spokanen Healing 
Roomeissa palvelee kristittyjä yli 60 eri 
seurakuntataustasta.

  Jumalan sanan totuus

- En täysin ymmärrä, miksi kaikki eivät 
parane ja miksi parantuminen ei ilmene 
jokaisessa parantumista tarvitsevassa, 
mutta tiedän mitä Raamattu siitä sanoo. 
Meidän tilamme, sairautemme tai kipum-

me ei määritä Jumalan Sanan totuutta, 
Pierce sanoo. 
- Vihollinen haluaa, että olemme sairaita. 
Jumalan tahto on Jeesuksessa Kristuk-
sessa meidän parantumisemme. Jumalan 
rakkaus on jo ilmennyt Hänen Pojassaan, 
että Hän kantoi kaikki synnit ja sairaudet 
puolestamme ristillä. Meidät on lunastettu 
sairauden kirouksesta, sillä Jeesus tuli 
tekemään tyhjäksi kaikki vihollisen teot 
(1. Joh. 3:8), Cal summaa.

  Uskoa tarvitaan

- Ilman uskoa on mahdotonta olla Juma-
lan mielen mukainen (Hepr.11:6). Usko 
syntyy Jumalan Sanan kuulemisesta, siten 
se on hyvin tärkeää. Jos uskolla ei olisi 
osuutta paranemisessa, silloin Sana, joka 
synnyttää uskoa, ei myöskään olisi merki-
tyksellinen, Cal sanoo.

Mikä sitten on riittävä määrä uskoa, joka 
tarvitaan parantumiseen? Jeesus sanoo, 
että sinapinsiemenen verran uskoa on 
riittävä määrä. Oleellinen asia on uskon 
kohde, ei sen määrä. Kun kohde on oi-
kea, pienikin uskon määrä riittää.    .

CAL PIERCEN ARKISTO

SUSANNE LAIT INEN
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JUMALA LUO UUTTA
Varatuomari  Jukka ja sosiaal i työnteki jä,  perheterapeutt i  Merja Lem-
metyinen ol ivat  ol leet  täystyöl l is tet ty jä akt i iv iseurakuntalais ia jo 
vuosikausia,  kun Jumala kutsui  heidät vie lä uuteen tehtävään, Kot-
kan Heal ing Roomin vetäj iks i .  Tuntui  mahdottomalta sovi t taa jo en-
nestään t iukkaan aikatauluun jotakin uut ta,  mutta ni in vain Kot-
kan Heal ing Room aloi t t i  to imintansa 4.5.2010 heidän vetämänään.

RAMzI HASHISHO,
KATARI INA äIJö

ELSE LEINO
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Kotkan HR:n paikallisjohtajat 
Jukka ja Merja Lemmetyinen 
ovat olleet uskossa vuosikym-

meniä ja osallistuneet aktiivisesti 
oman Kymin luterilaisen seurakun-
tansa toimintaan. Jukka on vetänyt 
seurakunnassa Sanan ja rukouksen 
iltoja parikymmentä vuotta ja 
vastasi toistakymmentä vuotta 
myös Suomen täyden evankeliumin 
liikemiesten Kotkan osastosta. Ko-
tonaan Jukka ja Merja ovat yhdessä 
vetäneet 15 Alfa -kurssiryhmää. 
    – Olemme olleet aktiivisia Alfa-
kurssien saamiseksi luterilaisten seu-
rakuntien omaksi toiminnaksi. Kah-
dessa muussa Kotkan luterilaisessa 
seurakunnassa ovatkin alkaneet Alfa 
-kurssit, joissa olemme olleet mukana 
ryhmänvetäjinä ja Jukka on pitänyt 
osan alustuksistakin, Merja kertoo. 

On aika mennä eteenpäin
 
– Syksyllä 2008 Merjan työpaikalle 
tuli kaksi eri naista toisistaan tietä-
mättä kertomaan saamansa keho-
tuksen mukaisesti, että nyt on aika 
mennä eteenpäin, aika astua uuteen. 
Silloin tuntui miltei mahdottomalta 
ottaa vastaan vielä jotain muuta, 
sillä koko ajan oli elämäämme tullut 
uusia hengellisiä työaloja ja -tehtäviä. 
Aikataulutus oli jo tiukoilla, Jukka ja 
Merja kertovat.
    – Tammikuussa 2009 toinen 
naisista soitti ja kertoi Lappeenran-
nassa olevasta HR-koulutuksesta, 
jonka arveli voivan kiinnostaa meitä. 

Aikamme asian kanssa kamppailtu-
amme päätimme paria päivää ennen 
koulutusta tiedustella, josko sinne 
vielä voisi osallistua. Rukouksemme 
oli, että Herra estää väärien suun-
nitelmien toteutumisen. Hän vielä 
vahvisti osallistumisemme erään 
asiasta täysin tietämättömän ystävän 
lähettämän raamatunpaikan kautta: 
”Nouse, ryhdy työhön, ja Herra 
olkoon sinun kanssasi.” (1. Aikakirja 
22:16). 
    Merja ja Jukka mahtuivat mukaan 
koulutukseen. Epäröintiä aiheutti 
kuitenkin varoituksen sana henkilöltä, 
jolla oli kokemusta Healing Roomista. 
He menivät koulutukseen ajatellen, 
että jos HR:ssa on jotakin epäraa-
matullista tai ”hörhöä”, niin he voivat 
luopua koko jutusta. Koulutus ja saa-
tu materiaali Lappeenrannassa sitten 
vakuuttivat heidät toiminnan vilpittö-
myydestä ja raamatullisuudesta.

Koulutuksesta rukoilijat

– Huomasimme perillä koulu-
tuspaikkakunnalla, että siellä oli 
yhdeksän muuta kotkalaista samalla 
asialla eri seurakunnista, luterilai-
sesta seurakunnasta, vapaaseura-
kunnasta ja helluntaiseurakunnasta. 
Koulutuksen päättyessä innos-
tuimme tutkailemaan mahdollista 
ryhmää rukoilemaan Kotkan HR:n 
puolesta. Muut sanoivat, että jos 
te lähdette vetämään, niin silloin 
aloitetaan. Emme halunneet olla 
esteenä, joten suostuimme ajatellen 

”kunhan alkuun päästään”, Merja ja 
Jukka kertovat.
    – Rukoilimme asian puolesta 
Lappeenrannassa olleiden kanssa 
joka toinen tiistai vapaaseurakun-
nan tiloissa. Pikku hiljaa alkoi tulla 
lisää ihmisiä. Loppukeväästä 2009 
saimme kuulla, että myös Kotkan 
luterilaisessa seurakunnassa oli 
kokoontunut ryhmä, joka oli opis-
kellut parantumisasiaa HR:n CD:n 
avulla. Kutsuimme heitä mukaan 
rukousiltoihin ja joitakin kävikin, 
mutta he totesivat olevansa vielä 
enemmänkin tutkimassa asiaa. Ryh-
mää vetävä pappi on kuitenkin ollut 
hyvänä tukena meille Kotkan tiimin 
koulutuksen, klinikan siunaustilai-
suuden ja tilojen järjestelyissä. 

Kotkan HR siunattiin kolmen 
kirkkokunnan voimin

Kotkan Healing Roomin siunausti-
laisuudessa palvelutiimiä ja tiloja 
oli siunaamassa kolmen luterilaisen 
seurakunnan kirkkoherrat sekä va-
paaseurakunnan ja helluntaiseura-
kunnan johtavat pastorit.
    – Olemme saaneet kokea rukous-
illoissa valtavaa Pyhän Hengen läs-
näoloa, iloa ja keskinäistä yhteyttä, 
joka on innoittanut meitä suuresti. 
Odotamme, että työ saa kantaa 
runsasta hedelmää; ihmiset löytä-
vät uskon Jeesukseen ja saamme 
kokea Jumalan parantavan ja kos-
kettavan ihmisiä klinikalla, Jukka ja 
Merja iloitsevat.    .

– Olemme saaneet kokea rukousilloissa valtavaa Pyhän 
Hengen läsnäoloa, iloa ja keskinäistä yhteyttä, joka 
on innoittanut meitä suuresti, toteavat Kotkan Healing 
Roomin vetäjät Jukka ja Merja Lemmetyinen.

Anneli Vainikka (vas.) sekä Leea 
Viren palvelivat avajaispäivänä 

Kotkan Healing Roomin 
vastaanotossa.JUMALA LUO UUTTA

Kotkan Healing Room  
-palvelutiimiin kuuluu pari- 
kymmentä henkeä, kuvassa klinikan 
aloituspäivänä paikalla olleet. 
Eturivissä oikealla Kotkan HR-klinikan 
vetäjät Jukka ja Merja Lemmetyinen.
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ASTMAPOTILAS OSOITTAUTUI 
TERVEEMMäKSI KUIN LääKäRI
Jouko Mäenpää ol i  käynyt astman takia sei tsemän vuoden ajan vuosi t tain lääkärintarkastuksissa. 
Kevääl lä 2009 hän ol i  sopinut  menevänsä tarkastukseen muutama vi ikko Keravan HR-
rukouskoulutuksen jä lkeen. Lääkärissä tapahtui  kummia – puhal lusmi t tar i  pongaht i  het i 
pohjaan ast i .

SEPPO PALONEN

ELSE LEINO

– Kiitämme Herraa, että saam-
me olla Hänen lapsiaan. Hän 
on aina pitänyt meistä hyvää 
huolta, iloitsevat Jouko ja Pirkko 
mökkirannassaan.
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ASTMAPOTILAS OSOITTAUTUI 
TERVEEMMäKSI KUIN LääKäRI

– M itään sellaista ei ollut 
koskaan minulle tapah-
tunut, ja epäilin mittarin 

olevan rikki. Lääkäri sanoi, että se on 
hyvä mittari, ei se ole rikki. Hän käski 
puhaltamaan uudelleen. Puhalsin 
uudelleen, ja taas mittari meni ihan 
pohjaan eli maksimilukeman 750 ohi, 
Jouko Mäenpää muistelee.

– On se vissiin rikki, totesi lääkäri 
ihmetellen. 

Hän halusi kuitenkin varmistaa asian. 
Mittari olisi lääkärin mukaan kunnossa, 
jos hän itse saisi puhallettua normaalin 
lukemansa 400. Lääkäri puhalsi ja sai 
lukemakseen tasan 400. 

– Silloin lääkäri totesi, että kyllä se 
mittari on ehjä, potilas vaan on parem-
massa kunnossa kuin lääkäri, Jouko 
kertoo.

Jouko pääsi Keravan HR-koulutukses-
sa malliksi, kun koulutuksen vetäjät 
halusivat esitellä konkreettisesti, miten 
Healing Roomissa rukoillaan. Joukolta 
kysyttiin, minkä parantumista hän ha-
luaa rukoiltavan. Hän kertoi käyvänsä 
pienellä porukalla kerran kuukau-
dessa Helsingin asematunnelissa 
todistamassa Jeesuksesta. Tunnelissa 
vetää, joten hän sai usein tulehduksen 
keuhkoihin siellä. Koulutustilanteessa 
hän pyysi rukousta sen puolesta, että 
tulehdusta ei enää tulisi.

– En siinä rukoustilanteessa tuntenut 
mitään erikoista. Vasta siellä lääkärissä 
älysin, että sen rukouksen jälkeen hen-
gitys on kulkenut hyvin. Astmaatikolle 
syksy on säiden takia yleensä rankkaa 
aikaa samoin kevään siitepölykausi, 
jolloin aiemmin jouduin käyttämään 

kortisonia astmalääkityksen lisäksi. 
Selvisin niin viime syksystä kuin tästä 
keväästäkin tavanomaisella astma-
lääkitykselläni eikä asematunnelissa 
käynneistä ole koitunut mitään tuleh-
dusoireita, Jouko toteaa. 

Sydämen rytmihäiriö parani

Aikoinaan Jouko kärsi myös pahasta 
rytmihäiriöstä. 

– Jos vaikka sahasin mökillä jotakin, 
sydämen rytmi meni sekaisin ja sen 
tasaantuminen kesti kauan. Olen ehti-
nyt olla jo kauan uskossa. Silti, jos piti 
todistaa Jumalasta suuremmassa tilai-
suudessa, niin sekin pieni jännite sotki 
sydämen rytmin. Jouduin rytmihäiriön 
takia pariin otteeseen sairaalaankin, 
jossa makasin muutaman vuorokau-
den, Jouko kertoo.

Syksyllä 2008 Jouko sai kokea 
yhtäkkisen parantumisen ollessaan 
vaimonsa Pirkon kanssa TV7:n juhlis-
sa. Tilaisuuden puhujien kanssa sai 
jäädä juttelemaan ja mennä rukoil-
tavaksi. Kun Jouko huomasi yhden 
rukousjonoista lyhenevän nopeasti, 
niin hän meni siihen. Kun hän pääsi 
parin metrin päähän rukoilija Paavo 
Järvisestä eikä ollut vielä ehtinyt sanoa 
sanaakaan, tämä totesi: 

– Näen, kuinka Jumalan voima tulee 
sinun sydämesi alueelle ja parantaa 
sinulta rytmihäiriön. 

Samalla Jouko tunsi lämpöä sydämen-
sä alueella.

– Pian sen jälkeen olimme mökillä, jos-
sa piti raivata pieni metsikköalue van-
hoista puista. Ajattelin kaataa yhden 

puun päivässä. Tuntui kuitenkin niin 
hyvältä, että ensimmäisenä päivänä 
kaadoinkin muutaman puun ja sitten 
vähän enemmän, kunnes saimme 
kaadettua 146 tukkia muutamassa 
viikossa, Jouko kertoo. 

Samoissa talkoissa rehki täysin oireit-
ta myös Pirkko-vaimo, jonka astman 
ja selän parantumisesta rukouksella 
kerroimme Healing Roomin lehdessä 
nro 1/2009.

Lapsenlapsi pääsi sylihoitoon

Eivät Jouko Mäenpään parane-
miskertomukset tähän lopu. Jouko 
muistelee, että keväällä 2008 hänen 
selkänsä oli niin kipeä, ettei hän kyen-
nyt nostamaan alle vuoden ikäistä 
lapsenlastaan. Syynä oli aika ajoin 
ärtyvä voimakas skolioosi selkäran-
gassa. Se oli ollut Joukon arvelun 
mukaan osasyynä hänen edellä 
kerrottuun hengenahdistukseensakin, 
sillä mutkalla oleva selkäranka painoi 
keuhkoputkia.

– Makasin kerran taas sängyssä 
potemassa kipeää selkääni. Rukoilin 
siinä itsekseni, että Isä koskettaisi 
ja parantaisi. Tunsin, että jokin nap-
sahti selässä kolme kertaa. Arvelin, 
että kyllä tässä nyt tapahtui jotakin. 
Kun siitä sitten nousin ylös, näin 
peilistä, että molemmat olkapääni 
olivat samalla tasolla, vaikka aiemmin 
toinen olkapää oli ollut selvästi toista 
alempana. 

– Sen jälkeen on lapsenlapsi päässyt 
sylihoitoon. Minulla ei ole ollut mitään 
vaikeuksia nostella häntä edes pari-
vuotiaana, Jouko toteaa tyytyväisenä.
 .
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Raamattu sanoo, että Jeesus ot-
taa vastaan jokaisen, joka tulee 
hänen luoksensa. Jeesuksen luo 

tuleminen tarkoittaa sitä, että ihminen 
tunnustaa syyllisyytensä Jumalan edes-
sä, luottaa Jeesukseen syntiensä sovit-
tajana ja haluaa antaa elämänsä Hänen 
hallintaansa.

Raamattu sanoo myös, että Jeesus 
kantoi kaikkien ihmisten synnit ruu-
miissaan ristille. Sitä, mikä on kerran 
sovitettu, ei tarvitse sovittaa toistami-
seen. Ketään, joka tällä asenteella tulee 
Jeesuksen luo, ei käännytetä takaisin, 
olipa mennyt elämä millainen tahansa. 
Tulevaisuus ratkaisee, ei menneisyys.

Älä jätä käyttämättä mahdollisuutta uu-
teen elämään ja ikuiseen elämään! Voit 
halutessasi puhua Jumalalle vaikka heti 
ja kertoa, että uskot Jeesukseen ja otat 
Hänet vastaan. 

Voit sanoa esimerkiksi näin: ”Jeesus 

Kristus, tiedän, että olen tehnyt syntiä. 
Anna syntini anteeksi. Ymmärrän, että 
sinä kuolit ristillä puolestani, ja siksi 
voin saada anteeksi. Kiitos Raamatun 
lupauksesta: ’Mutta kaikille, jotka otti-
vat hänet vastaan, hän antoi oikeuden 
tulla Jumalan lapseksi, kaikille, jotka us-
kovat hänen nimeensä.’ (Johanneksen 
evankeliumi 1:12). Otan sinut vastaan 
elämääni. Sinä olet minun Herrani.”

On hyvä pysähtyä joka päivä puhumaan 
Jumalalle ja kuunnella sisimmässään 
Hänen ääntään. Tätä sanotaan rukoi-
lemiseksi. Myös Raamattua kannattaa 
lukea ajatuksella, se auttaa tuntemaan 
Jumalaa paremmin. On hyvä aloittaa 
Uudesta testamentista. Kolmas vah-
vistava asia on yhteys kristilliseen seu-
rakuntaan. 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, 
mitä Raamattu lupaa.
Et ehkä edes osaa kaivata kaikkea 
sitä hyvyyttä, mitä Jumala haluaa si-
nulle antaa. Jeesus haluaa olla sinulle 
kaikkea: pelastaja, syntien anteeksi-
antaja, parantaja, koko elämäsi Herra. 

PT JUnTUMAA

VOIT LöYTää VASTAUKSEN

”MINä HALUAN TUOTA”

Rukoiltuasi uskonrukouksen voit lait-
taa meille viestin osoitteessa 
www.healingrooms.fi / Isä rakastaa 
sinua /Jumalan lapsi tai laita meille 
perinteistä postia.  Lähetämme si-
nulle pienen materiaalipaketin ensias-
keleita varten.

Uskonelämän alkutaipaleelle sinua 
auttaa Alfa-kurssi, josta saat lisätie-
toa osoitteesta www.alfakurssi.fi

Vääksyläinen Erkki Kämärä tuli ensi 
kertaa kosketuksiin elävän kristilli-
syyden kanssa kotonaan Pohjois-

Suomessa vierailleiden evankelistojen 
kautta. Lapsena kylvetty Sanan siemen 
eli sielun sopukoissa niin vahvana, että 
Erkki muistaa kehuskelleensa kavereil-
leen jo ennen uskoontuloaan — taisi 
olla vielä hiukan maistissa silloin — että 
hänestäkin tulee vielä samanlainen kuin 
nuo evankelistat.
 
Vuodet vierivät, veivät Ruotsiin, antoivat 
kultaisen Annen puolisoksi rinnalle ja 
toivat jälleen koti-Suomeen. Jumalan 
myllyt jauhoivat taustalla. 1980-luvun 
alussa Erkki havahtui yllättävään, voi-
makkaaseen sisäiseen ääneen — tai 
ehkä sittenkin Jumalan ääneen — joka 
kysyi: ”Mihin olet matkalla?” Joskus 
Erkki koki olonsa tansseissa niin tuka-
laksi, että hänen piti lähteä kesken pois. 
Vasta myöhemmin hän sai tietää olleen-
sa pitkään erään vaimonsa sukulaisen 
esirukousten kohteena.

 
Kun Erkki muutamien mutkien kautta 
sai työpaikan lomakepainajana lahtelai-
sessa yrityksessä, alkoi tapahtua. Yksi 
läheisimmistä työtovereista oli Jeesuk-

seen uskova mies, joka jutteli uskostaan 
paljon, ja Erkin mielestä epätavallisen 
luontevasti ja iloisesti. Janoinen sydän 
otti päivästä toiseen vastaan kertomuk-
sia Jumalan teoista ja uskovan arjesta.
 
Eräällä automatkalla tuon uskovan ystä-
vän kanssa Erkki teki lopullisen päätök-
sensä: ”Minä haluan tuota”, hän ratkaisi. 
Se hetki toi muutoksen silloin 37-vuo-
tiaan miehen elämään. Ennen pitkää 
myös Anne-puoliso uudisti varhaisnuo-
ruudessa tekemänsä päätöksen seurata 
Jeesusta. 
 
Viime vuodet perhehoitajana toiminut 
Erkki on kokenut monia ihmeellisiä asioita 
uskon tiellä. Ilo ja innostus eivät ole haih-
tuneet vuosikymmenien saatossa. Erkin 
intohimo on rukous ja esirukous. Muuta-
ma vuosi sitten Jumala johdatti hänet ru-
kouspalvelijaksi Vääksyssä aloittaneen 
Healing Room -rukousklinikan tiimiin. 

PT JUNTUMAA
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U sein hämmästelen sitä, kuinka monet kerto-
vat avoimesti vaikeuksistaan, tappioistaan 
ja sairauksistaan. En hämmästy sitä, että 

asioista puhutaan, vaan sitä kuinka harvoin pai-
kalla olevat ihmiset ehdottavat välitöntä rukousta 
apukeinona saati että rukoilisivat välittömästi 
tämän apua tarvitsevan ihmisen puolesta. 

Vuosia sitten soitin hädissäni sairaalasta pap-
pisseminaarini opettajalle. Lastani valmisteltiin 
vakavaan aivokasvainleikkaukseen eikä mitään 
takeita leikkauksen onnistumisesta voitu antaa. 
Oli vammautumisen vaara ja riskit olivat suuret. 
Kerroin puhelimessa opettajalleni tilanteemme 
ja pyysin häntä muistamaan meitä rukouksin. 
Hämmästyin vastauksesta, mutta olin tyytyväinen 
kuullessani mitä hän sanoi: - Mitä jos rukoiltaisiin 
nyt heti tässä puhelimessa.
 
Niin hän alkoi rukoilla. Hiljaa kuuntelin hänen 
sanojaan ja yhdyin koko sydämestäni tuohon 
rukoukseen. Helpotti kuulla ystävän rukoilevan. 
Omat rukoukset olivat jo niin itkun sekaisia ja 
epätoivoisia. Lapseni puolesta rukoiltiin paljon ja 
tänään hän on terve nuori nainen. Hyvä Jeesus!

Mikä estää välittömän tarttumisen rukouksen 
mahdollisuuteen? Miksi rukousta ei toteuteta 
juuri silloin, kun sitä eniten tarvitaan? Syitä on 
varmasti monia, mutta uskon arkuuden ja mallin 
puutteen olevan suurin este: ”Mitähän nuokin mi-
nusta luulevat, jos alan tässä hurskastelemaan?”  
”Onko tämä nyt sopiva paikka rukoilla ja onko 
minulla edes valtuuksia?”  ”Enhän ole ennenkään 
rukoillut muiden puolesta ääneen.”
 
Moni lupaa rukoilla ja varmasti näin tekeekin 
omassa rukouselämässään, mutta itse uskon 
välittömään rukoukseen tässä ja nyt. Uskon, että 

pienetkin rukoukset arjen keskellä avaavat suuria 
ovia ja tulevat kuulluiksi, vaikka aikaa ja tilaa ru-
koukselle ei olisi paljon. Uskon myös rukouksen 
hoitavaan vaikutukseen, sillä jostakin syystä meil-
le ihmisille on tärkeää kuulla ääneen rukouksen 
sanoja, joita meidän puolestamme lausutaan.

Miksi uskon näin? Jeesuksen sanojen tähden: 
”Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löy-
tää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai 
kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyy-
tää leipää? Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa? 
” (Matt. 7:8–10)

Jeesuksen opetuksessa on hyvin arkinen, joka-
päiväinen tilanne. Isän lapsella on toistuva päi-
vittäinen tarve —  nälkä —  ja kun lapsi pyytää 
leipää, isä antaa. Mitä luulet, miten Jeesus ajatteli 
lapsen pyytävän leipää? Keittiössä, tietyssä pai-
kassa, tietyllä tavalla, tiettyyn aikaan ja kun nämä 
ehdot ovat täytetyt, voidaan pyyntö esittää ja 
pyyntöön vastata.  Ei varmasti näin. Uskon, että 
Jeesus haluaa aivan yksinkertaisesti kuulla mitkä 
ovat meidän tarpeemme — toistuvatkin tarpeem-
me — ja hänen tahtonsa on myös täyttää meidän 
tarpeemme. 

Parantaa sairas, nostaa maahan painettu, ar-
mahtaa langennut, ruokkia nälkäinen. Kun rukoi-
lemme Jeesusta, rukoukseen ei tarvita mitään 
erityisiä sanoja tai temppuja. Psalmissa 41 sairas 
rukoilee yksinkertaisesti: ”Minä sanon: ’Herra, 
armahda minua, tee minut terveeksi! Minä olen 
tehnyt syntiä sinua vastaan.’”
 
Hyvä ystäväni, murra vaikenemisen muuri. Jee-
suksesta saa puhua, ilosta saa kertoa ja Isälle 
voi jutella omista ja muiden asioista. Rukoile 
rohkeasti, nyt heti! 

Kolumni

RUKOILE ROHKEASTI!

KRiSTiAn ViLKMAn 
SUOMEn VAPAAKiRKOn diAKOniASiHTEERi 
HEALing ROOMS FinLAnd Ry:n HALLiTUKSEn JäSEn
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Evankel iumi ker too Jeesuksen ja verenvuototaut ia kaksi tois ta vuot ta sairas taneen naisen 
kohtaamises ta.  Naisen kokema ihmeparantuminen ol i  er ikoinen ja ni in ol i  s i tä seurannut 
keskuste lukin.  I t se asiassa Jeesuksel la ei  o l lu t  o l lenkaan akt i iv is ta rool ia naisen 
parantumis ihmeessä. Nainen tu l i  paikal le salaa ja kosket t i  Jeesuksen vi i t taa ni in,  e t tä 
tämä ei  huomannut tapahtunut ta.  Jeesus kui tenkin huomasi  hänessä vaikut taneen Pyhän 
Hengen voi te lun kaut ta,  e t tä jo takin er i ty is tä,  y l i luonnol l i s ta tapahtui .  (Mark.  5:25–24).

JEESUS HALUAA 
PARANTAA KOKO IHMISEN

Lähellä olleet opetuslapset olivat 
ehkä hiukan huvittuneita — ainakin 
hämmästyneitä — kun Jeesus 

pysähtyi ja kysyi, kuka häneen koski. 
Ympärillä tungeksi iso joukko ihmisiä 
ja oli selvää, että moni heistä oli tullut 
koskettaneeksi Jeesusta. Jeesus 
ei kuitenkaan antanut periksi, vaan 
halusi asianomaisen ilmoittautuvan. 
Tässä ilmenee kauniilla tavalla Jee-
suksen johdonmukaisesti seuraama 
vapaaehtoisuuden periaate. Hän olisi 
todennäköisesti voinut paljastaa ”syyl-
lisen” itsekin, mutta halusi antaa tälle 
mahdollisuuden joko ilmoittautua tai 
kätkeytyä.

Esteet murtava usko

Raamattu kertoo, että nainen pelkäsi 
tulla julki. Syy tähän saattaa löytyä 
hänen elämäntilanteestaan. On hyvin 
mahdollista, jopa todennäköistä, että 
nainen ei olisi saanut liikkua julkisilla 
paikoilla. Senaikaisen käsityksen 
mukaan verenvuotosairautta poteva 
henkilö oli saastainen. Hän ei saanut 
olla perheensä yhteydessä eikä syna-
gogan jäsen. Kaikki tämä oli omiaan 
painamaan naisen itsetuntoa alas. Ei 
liene kaukaa haettu ajatus, että nainen 
koki olevansa ikään kuin sivullinen ja 
vain vaiva muille ihmisille. 
    Nyt nainen oli voittanut alemmuu-
dentuntonsa, uhmannut järjestelmää 
ja raivannut tiensä Jeesuksen lähelle, 
aina kosketusetäisyydelle asti. Hän oli 
todennäköisesti seuraillut Jeesuk-
sen toimintaa matkan päästä, saanut 
kuulla parantuneiden ja vapautuneiden 
innokkaita todistuksia tapahtunees-

ta. Se kaikki oli synnyttänyt naisen 
sisimmässä uskon kipinän, janon, 
joka kasvoi päivä päivältä ja sai hänet 
lopulta ottamaan suuren riskin ja läh-
temään liikkeelle. Nainen pani kaiken 
yhden kortin varaan — kaikki tai ei 
mitään. Se oli uskoa, josta Jeesus ensi 
sanoikseen antoi naiselle tunnustusta: 
”Uskosi on tehnyt sinut terveeksi...” 

Usko ja parantuminen

Puhe uskosta näyttää joskus olevan 
meille vaikea asia. Se synnyttää 
helposti syyllisyyttä, vaikka kyse on 
maailman mahtavimmasta asiasta ja 
lahjasta. Koemme herkästi uskomme 
liian vähäiseksi ja syyllistymme. Täl-
lainen asenne ja tunne nousee ehkä 
pettymyksistä — olen rukoillut, toi-
vonut ja uskonut, mutta mitään ei ole 
tapahtunut — ja joskus myös väärästä 
opetuksesta tai kohtelusta. 
    Voimme ymmärtämättömästi 
kohdella toisiamme, jopa sairasta-
vaa henkilöä, syyllistävästi. Toisaalta, 
joskus sairaus onkin itse aiheutettu, 
seurausta synnistä. Tästä löytyy esi-
merkkejä Raamatusta ja historiasta. 
Jeesus sanoi joskus parannetulle ”Älä 
enää syntiä tee, ettei sinulle tapahtuisi 
jotakin pahempaa”, mikä antaa aiheen 
olettaa, että henkilön sairauden takana 
oli synti — ehkä synnillinen elämänta-
pa. Olennaista tässä tapauksessa oli 
toisaalta se, että Jumalan parantava 
armo ilmestyi kaikesta huolimatta, toi-
saalta se, että elämänmuutos, paran-
nus takaisi terveyden säilymisen. Täl-
laisessakaan tilanteessa meidän ei tule 
syyllistää sairastavaa, vaan osoittaa 

Häntä, jolla on tarjolla apu ja vastaus. 
Parannus ei ole ehto parantumiselle, 
mutta usein se voi olla parantumisen 
seuraus. 

Miten Sana ohjaa?

Usein sairaudet kuitenkin vain tulevat, 
tunteitamme, lupaamme tai mielipi-
dettämme kysymättä. Todennäköisesti 
niin oli tämänkin naisen kohdalla. 
Hänen sisimmästään löytyi usko, 
joka ilmeni toimintana ja riskinottona. 
Kaikesta huolimatta ihmeet, myös pa-
rantumiset, seuraavat uskoa. Jonkun 
pitää aina uskoa ja totta kai siitäkin 
on hyötyä, jos se joku on sairastava 
henkilö itse. Olennaista on kuitenkin 
se, että rukoilijalla, sairaita Jeesuksen 
nimessä palvelevalla, on uskoa. Miksi 
hän muuten ylipäätään palvelisi? Vaik-
ka Jeesus tämän naisen ja muutamien 
muidenkin kohdalla antoi tunnustusta 
heidän uskostaan, hän ei koskaan vaa-
tinut sitä ihmisiltä ennen kuin suostui 
palvelemaan.
    Epäuskoinen rukous sairaiden puo-
lesta voi olla: ”Herra, paranna hänet, 
jos se on sinun tahtosi” tai ”Herra, 
anna hänelle voimia kestää sairauten-
sa”. Niihin sisältyy jo etukäteen periksi 
antanut asenne, joka ei edes odota 
parantumista tai pelkää riskiä. Mo-
lemmat edellä mainitut voivat toki olla 
hyviä rukouksia — mutta vain tietyissä, 
poikkeuksellisissa tilanteissa. Poik-
keuksesta ei ole lupa tehdä sääntöä. 
    Pääsääntö Jeesuksen ja apostolien 
toiminnassa oli se, että sairaat paran-
nettiin. Jeesus kohteli sairautta aina 
kuten vihollista. Yksikään, joka tuli 
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pyytämään Häneltä parantumista, ei 
joutunut lähtemään kotiin tyhjin toimin. 
Tämä kertoo siitä, mikä on Jumalan 
tahto, eikä meidän pidä vesittää sitä 
omiin kokemuksiimme, pettymyksiim-
me, mieliteologiaamme tai muuhun 
vedoten.

Kokonaisvaltainen apu
 
Raamatun alkukielessä esiintyy sana 
sodzso, joka voi asiayhteydestä 
riippuen merkitä sekä parantumista 
että pelastumista. Verenvuototautia 
sairastanut nainen näyttää kokeneen 
samalla kertaa sekä parantumisen 
että pelastumisen. Kun nainen oli 
tullut esiin ja kertonut julkisesti ”koko 
totuuden”, Jeesus sanoi hänelle kolme 
merkittävää asiaa. 
    Tyttäreni on hyvin läheinen ilmaisu, 
joka kuvaa perheyhteyttä. Sana oli 
varmasti hyvin merkittävä naiselle, 
jonka sairaus oli todennäköisesti 
pakottanut elämään irti perheestään. 
Jeesus kutsui hänet osaksi Jumalan 
perhettä — ja tervehtymisen myötä 
myös tämän omaa perhettä. Hän antoi 
naiselle takaisin menetetyn ihmisarvon 
ja itsetunnon, paransi häntä sielun 
tasolla.  
    Jeesuksen Mene rauhassa 
-kehotuksen alkukielen sana eirene 
tarkoittaa samaa kuin hepreankielen 
sana shalom. Se kuvaa täyteyttä, 

eheyttä ja hyvää vointia hengellisessä, 
henkisessä ja aineellisessa mielessä. 
Eirene viittaa olennaisesti rauhaan 
Jumalan kanssa, kun ihminen 
panee luottamuksensa Kristukseen. 
Mene rauhassa -ilmaus kuvaa, että 
Jeesus siunasi naista, julisti tälle 
sydämen rauhan ja sisäisen levon. 
Se on hengellistä parantumista, 
jumalasuhteen rakentumista ja 
eheytymistä. 
    Sanomalla lopuksi ole terve 
vaivastasi Jeesus paitsi julisti naiselle 
terveyden, myös korosti parantumisen 
pysyvyyttä. Lisää näkökulmaa tähän 
siunaavaan sanaan avaa alkukielessä 
esiintyvä sana, joka on suomennettuna 
vitsaus. Jeesus vapautti sanallaan 
naisen tämän elämää ahdistaneesta 
ja rajoittaneesta vitsauksesta. Nainen 
pääsi sairauden tuoman kivun ja 
hankaluuden lisäksi kalliista — ja 
tässä tapauksessa vielä hyödyttömiksi 
osoittautuneista — lääkärimaksuista 
ja sen myötä talousongelmista. Hän 
pääsi syrjimisen vaivasta ja sai tulla 
jälleen osaksi sekä maallista että 
hengellistä yhteisöä. Nainen pääsi 
myös yleisestä epävarmuudesta ja 
toivottomuudesta elämässään. 

Kutsu uudistukseen

Jeesuksesta lähtenyt Hengen voima 
toi naiselle kokonaisvaltaisen parantu-

misen uskon kautta. Naisen usko on 
meille suuri haaste. Se on kutsu aja-
tella Jumalan tavalla, ottaa vastaan 
Jeesus sellaisena kuin hän todella 
on. Se on kutsu julistaa häntä sel-
laisena kuin hän on ja kutsu seurata 
Häntä, pukeutua voimaan ja Hengen 
voiteluun. Parantava voima tulee 
aina Jumalalta, meidän osuutem-
me on palvella. Sitä meidän ei tule 
laiminlyödä. 

Jeesuksen kunnia

Kun Jumalan parantava ja vapauttava 
voima koskettaa, se tuo aina kunnian 
Jumalalle ja juuri se on tarkoitus. 
Vaikka Jumalalle on tärkeää, että 
kärsivä saa avun ja siunauksen, 
loppujen lopuksi on aina kyse Hänen 
kunniastaan. 
    Kun syntinen ihminen kääntyy, 
se tuo aina kunniaa Ristin miehelle 
— Hänen kärsimyksensä ei mennyt 
hukkaan. Aina, kun sairas paranee 
Jeesuksen nimessä, Hän saa kun-
nian. Näin Jumalan valtakunta tulee 
keskellemme. 
    Kun sairaat paranevat, ihmiset 
kaikkialla saavat yhä enemmän 
mahdollisuuksia tulla tuntemaan hen-
kilökohtaisesti Hänet, joka hallitsee, 
parantaa, vapauttaa, rakastaa ja tuo 
uuden elämän — kokonaisvaltaisesti. 
Ja se jatkuu ikuisesti.    .

ROBERT AICHINgER

PT JUNTUMAA
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HEALINg ROOMS fINLAND RY
PL 86, 02601 Espoo

Syksyn Healing Room  
-peruskoulutus Turussa

Turussa Mikaelin seurakuntakodissa 
pidetään pe 29.10. klo 18–21 ja la 
30.10.2010 klo 9–18 Healing 
Room -koulutus. Koulutuksen hinta 
on 45 euroa, työttömiltä, opiskeli-
joilta ja eläkeläisiltä 25 euroa. Lisä-
tietoa ja ilmoittautuminen nettisivu-
jen kautta tai postitse yhdistyksen 
toimistoon.

Liity kannatusjäseneksi

Kannatusjäsenenä osoitat konk-
reettisen tukesi rukoustyölle paran-
tumisen puolesta Suomessa. Liity 
netin kautta www.healingrooms.fi/
tilaukset ja maksa 30 euroa tilille 
578010-220684 (viite 55). Voit myös 
laittaa postikortin toimistoon. 

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
Viite 55 kannatusjäsenyys
OKU 524A/16.6.2009
Keräysaika 1.7.2009–30.6.2011

Laitisten kannatustili OP 578007-
2366280, viite 770

OKU 828A/26.8.2009
Keräysaika 26.8.2009–30.6.2011

Tilaa ilmainen sähköpostitiedote  

Tiedotamme kuukausittain Healing 
Room -työn etenemisestä sähköi-
sellä tiedotteella, jonka voit sitou-
muksetta tilata omaan sähköpostiisi 
osoitteesta www.healingrooms.
fi/tilaukset/ liity Healing Roomin 
sähköpostilistalle. Näin pysyt ajan 
tasalla parantumispalvelun leviämi-
sestä Suomessa.

Tilaa tämä lehti omaan kotiisi

Voit tilata tämän lehden omaan kotiisi 
osoitteesta www.healingrooms.fi/
tilaukset/Healing Rooms lehti tai 
postitse toimistosta. Lehden voi tilata 
ilmaiseksi, vapaaehtoinen maksu on 
20 euroa vuodessa. Lehden tarkoi-
tus on rohkaista uskomaan Jeesuk-
seen ja Hänen parantavaan työhönsä 
tässä maailmassa. Haluamme jakaa 
opetusta parantumisen alueelta ja 
tiedottaa työn etenemisestä.

 
Maan päällä niin kuin taivaassa 
-kirja

Tämä kirja on rohkaissut monia 
lähtemään liikkeelle uuteen todel-
lisuuteen. Meidän kristittyjen tulee 
nousta ja lähteä liikkeelle. Tilaa kir-
ja hintaan 22 e/kpl + toimituskulut 
3.50 e/kirja osoitteesta tilaukset@
healingrooms.fi tai toimistosta. 
Kimppatilauksissa toimituskulut 
kustannusten mukaan.

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

® yhteistyön rakentaminen

Rakennamme omalta osaltamme seura-
kuntien välistä yhteistyötä. Jeesus Kris-
tus on seurakunnan pää ja seurakunta 
on ruumis. Rukoilemme Jeesuksen esi-
merkin mukaan rukouksen, ”Isä, että he 
olisivat yhtä”. Käsi ei riitele jalan kans-
sa (1. Kor. 12).   Voidakseen toimittaa 
tehtävänsä maailmassa seurakunnan 
ja yksittäisten kristittyjen on vaellettava 
keskinäisessä rakkaudessa ja anteeksi-
annossa. Healing Room on paikka ruko-
ukselle ja yhteistyölle — ei paikka teo-
logisille väittelyille teemoista, jotka ovat 
rikkoneet kristittyjen yhteyttä historiassa 

ja estäneet Jumalan hyvän työn etenemi-
sen. Jokainen tiimiläinen ymmärtää myös 
oman vastuunsa yhteyden rakentajana ja 
vaalijana. Yhteys ei ole sitä, että ollaan 
jokaisesta teologisesta yksityiskohdasta 
samaa mieltä, vaan se on paljon syvälli-
sempi asia. 

® Luottamuksellisuus
Rukousklinikkatoiminta ja jokainen ru-
koustilanne on luottamuksellinen. Jokai-
nen palvelutyössä mukana oleva sitoutuu 
vaitiolositoumukseen — vrt. sielunhoidol-
liset keskustelut seurakunnan työnteki-
jän kanssa. Healing Room on turvallinen 
paikka tulla rukousaiheineen Jumalan ja 
ihmisten eteen. 

® Paikallisseurakunnan merkitys
Healing Room -työssä edellytämme jo-
kaisen tiimiläisen olevan osa jotakin pai-
kallista seurakuntaa. Otamme asian esiin 
jo haastatteluvaiheessa, jossa rohkai-
semme jokaista myös mahdollisuuksien 
mukaan palvelemaan omassa kotiseu-
rakunnassaan. Mikäli toimintaan hakeu-
tuva ilmoittaa, että hänellä ei ole mitään 
seurakuntayhteyttä, kannustamme häntä 

etsimään sellaisen ennen tiimiin hakeutu-
mista. Healing Room ei ole seurakunta. 

® Raamatullisuus
Suomen Healing Roomilla tulee olla hyvä 
ja arvostettu maine seurakuntien yh-
teisenä palvelutyönä — turvallisena ja 
raittiina toimintamuotona. Toiminta on 
läpinäkyvää ja sen raamatullisuutta seu-
raa Healing Rooms Finland ry:n hallitus, 
joka koostuu eri seurakuntien pastoreis-
ta. Toiminta mahdollistaa ja varustaa 
tavallisen kristityn toteuttamaan Juma-
lan Sanaa rukoilemalla parantumisen 
puolesta ja toimimaan yhdessä muiden 
kristittyjen kanssa.
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Päätoimittaja Susanne Laitinen Avustajat Markku Laitinen, Else-Maj Leino, Kristian Vilkman ja Päivö T. Juntumaa Taitto Daniel 
Närhi/ Dandelion design Kannen kuva A. Feldmann Kustantaja: Healing Rooms Finland ry, PL 86, 02601 Espoo Tilaukset tilaukset@
heal ingrooms. f i  lehden  Vapaaehto inen vuos imaksu 20 eur  OP 578010-220684 v i i te  2008 ( leh t i )  www.heal ingrooms. f i

Healing Room Finland ry:n tiedotuslehti 

Konferenssi on ainutlaatuinen mah-
dollisuus saada innoitusta, vahvistaa 
uskoa ja saada näkyä rukoukseen 
parantumisen alueella. Innostu ja lähde 
liikkeelle. Sinua kutsutaan!

Konferenssi alkaa torstai-iltana 
14.10. ja jatkuu perjantai-aamusta 
lauantai-iltaan.

Iltatilaisuuksiin vapaa pääsy.

19.9. mennessä ilmoittautuminen:
Hinta on 45 e/hlö, ryhmäalennus 
(min. 5 hlön ryhmä) 40 eur/hlö. 

20.9.-14.10.10 ilmoittautuminen:
Hinta on 60 e/hlö, ryhmäalennus 
(min. 5 hlön ryhmä) 55 eur/hlö. 
Ota kuitti tositteeksi maksusta 

konferenssiin.

Yhden päivän hinta 45 eur. 
Konferenssissa 
maksaville hinta 70 euroa.

Ilmoittautuminen: 
www.healingrooms.fi / konferenssi.

Elämänläheinen
kristillinen
naistenlehti

Ainoa laatuaan
Tilaa puh. (019) 668 135 

tai
www.christina-lehti.com

 
Ilmestyy 6 x vuodessa

Säi l iöt  ja
paineastiat

www.estanc.f i

HEALINg ROOM 
NORDIC CONfERENCE 
14.–16.10.2010

Cal Pierce tulee konferenssin pääpuhujaksi lokakuussa. 
Kuuliaisena Jumalan kutsulle Pierce lähti liikkeelle ja sen 
seurauksena maailmaan on syntynyt yli 1000 Healing Roomia. 
Tule kuulemaan mitä tällä Jumalan kutsumalla ja voitelemalla 
miehellä on Suomelle sanottavaa.

Healing
Rooms
rukousklinikka

JÄRJESTÄJÄT:
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Espoo
Albergan kartano, Sokerilinnantie 7 B
Tiistait 

Helsinki - Itä
Kontulan lähiöasema, Kontulan 
ostoskeskus
Keskiviikot 

Helsinki – Pasila 
Päiväkoti Agape, Länsi-Pasila, Palk-
katilankatu 1–3 Torstait 

Hämeenlinna
Läntinen lähiökeskus
Sammontie 4
Parittoman viikon perjantait

Jyväskylä
Café Agapé, Sammonkatu 5
Parittoman viikon torstait

Jämsä
Rukouksen talo, Säterintie 2, 2. krs
Maanantait 

Järvenpää
Järvenpään kristillinen koulu
Sibeliuksenväylä 42
Parittoman viikon torstait

Kerava
Eeronkulma, Eerontie 1 A
Parillisen viikon maanantait

Kotka
Hovinsaaren-srk-talo
Ruununmaankatu 3
Parittoman viikon tiistait

Kouvola
Mielakan seurakuntakoti, 
Mielakanrinteentie 1
Parillisen viikon tiistait

Lappeenranta
Sammontorin asukastila, 
Sammontori 2
Parillisen viikon keskiviikot 

Lapua 
Sävelsiivet, 
Kustaa Tiituntie 1 
Parittoman viikon torstait 

Lieto
Liedon seurakuntatalo, 
Hyvättyläntie 19
Parillisen viikon maanantait 

Lohja
Karstuntie 2 A 4
Parillisen viikon torstait 

Nurmijärvi
Vanha Pappila, 
Pappilantie 1
Parittoman viikon maanantait 

Oulu
Kirkkokatu 34
Parittoman viikon maanantait 

Salo
Katrineholminkatu 9
Tiistait 

Seinäjoki
Keskuskatu 17
Parillisen viikon torstait 

Tampere
Puutarhakatu 17
Parittoman viikon tiistait 

Turku -Puistokatu
Puistokatu 6 B
Parillisen viikon keskiviikot 

Turku - Sirkkalankatu
Kupittaan seurakuntakoti, 
Sirkkalankatu 4
Parittoman viikon sunnuntait 

Vantaa-Tikkurila
Vapaaehtoistalo Viola, 
Orvokkirinne 4
Parittoman viikon perjantait 

Vääksy
Varustamo, Vääksyntie 4
Parillisen viikon perjantait 

aukioloajat  k lo 18.30-20.30 l isät iedot  www.heal ingrooms.f i
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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 Room on kanava Jumalan parantavan työn ja eheyttävän rakkauden 
virtaamiselle. Unelmana on nähdä Jumalan ihmeellisiä tekoja Suomessa niin, 
että Jumala saa kaiken kunnian. Rukousklinikalla voi kohdata rakastavan 
Isän ja löytää Kristuksen omaksi Vapahtajakseen. Healing Roomissa eri 
seurakunnista tulevat kristityt toimivat yhdessä. Healing Room varustaa 
kristittyjä olemaan Jeesuksen parantavan rakkauden kanavana.


