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Jeesus vertasi toistuvasti Jumalan valtakuntaa ihmiseen. Ihmisessä ei
ole mitään turhaa, vaan jokaista kehon osaa tarvitaan. Jokainen solu
hoitaa omaa tehtäväänsä ja yhdessä solut muodostavat toimivan elimen
tai kehon osan, jota ilman ihminen ei pärjää. Samoin jokaiselle kristitylle
on varattu jokin tehtävä ja jokaiselle Jumala on jo luomistyössään
antanut luonnollisia lahjoja käyttöä varten. Hengellisiä lahjoja annetaan,
jotta ihminen voisi toteuttaa kutsunsa.
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Yksi Healing Roomin (HR) arvoista on näky Jumalan valtakunnasta. HR on yksi työmuoto
Jumalan maailman laajuisessa seurakunnassa. Valtakunnan näky kiteytyy mm. apostoli
Paavalin sanoissa: - Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi
jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. (1 Kor 12).

Valtakunnan näky
Valtakunnan näky tarkoittaa esimerkiksi, että jos toisen palvelutyö menestyy, se
on meidän henkilökohtainen voittomme, sillä Kristuksen seurakunta menestyy. Jos
naapuriseurakunta kasvaa uusista kristityistä, mutta oma seurakuntamme pysyy
ennallaan – naapuriseurakunnan kasvu on silti meidän voittomme, sillä Kristuksen
ruumis vahvistuu. Mehän olemme samaa ruumista.

Kristittyjen yhteistyö on perusta
Kristittyjen yhteistyö ei ole Raamatun mukaan ihanne, joka voidaan halutessa valita.
Se on välttämättömyys ja perusta, joka toteutuessaan mahdollistaa evankeliumin
etenemisen. Kristittyjen yhteistyön taustalla on syvä ymmärrys valtakunnan näystä.

Vihollisen esteet
Vihollisella on vuosituhansien kokemus ihmisestä. Keskeisesti se on aina pyrkinyt
käyttämään ihmisen vajavuutta hyväkseen aiheuttamalla riitaa ja hajaannusta milloin
yksittäisten ihmisten tai seurakuntien välille. Syynä on toisinaan oppikysymykset,
toisinaan tyylikysymykset. Tämä on keskeisesti estänyt valtakunnan etenemistä
voimalla.

On aika nousta
Sen vuoksi on aika nousta ja rakentaa uudelleen palaneet sillat ja korjata raunioituneet
muurit. Sovitus lähtee aina yksittäisestä ihmisestä. Kuinka paljon helpompaa olisi
huolehtia toisen vioista, kuin nähdä oman toiminnan kasvun paikat. Ei ihme, että Jeesus
kehotti ottamaan ensin tukin pois omasta silmästä, että näkisi ottaa pois rikan toisen
silmästä. Kun jokainen huolehtii itsestään, se riittää. Kun jokainen toimii rakentavasti ja
valtakunnan näkyä edistäen – Kristuksen ruumis ei ole enää sairas eikä toimi epätarkoituksenmukaisesti.

Kustantaja:
Healing Rooms Finland ry
PL 86, 02601 Espoo

Marja-Liisa Puukka parantui maaliskuussa Jämsässä
koko maan käsittävässä HR-vetäjien viikonlopussa.
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n pyytänyt rukoilemaan leukanivelvaivojeni takia, mutta puolestani
rukoiltiin kylläkin useampaan kertaan viikonlopun aikana, Marja-Liisa
muistelee.
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Marja-Liisan leukanivelen naksuminen
ja kipeytyminen oli alkanut yllättäen
joskus tammikuun puolivälissä ruokailun
yhteydessä.
Lääkärin
diagnoosin
mukaan kyseessä on leukanivelen
toimintahäiriö, leukanivelen dysfunktio.

Painopaikka: Multiprint Oy
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Lääkäri totesi myös oikean korvan
tuikkivan kivun johtuvan leukanivelestä.
Hoitosuositukseksi
Marja-Liisa
sai
kipulääkkeitä ja vastaanoton OMTfysioterapeutille.

”Jeesuksen läsnäolo oli
vahvasti kanssamme.”

Suomen Healing Rooms -rukousklinikoilla eri seurakuntien kristityt
rukoilevat yhdessä fyysisen parantumisen ja sisäisen eheytymisen
puolesta Jeesuksen kehotuksen
mukaisesti Mark. 16:15–18.

Unelmana on nähdä Jumalan
ihmeellisiä tekoja Suomessa niin, että
Jumala saa kaiken kunnian.

Healing Roomissa eri seurakunnista
tulevat kristityt toimivat yhdessä.
Healing Rooms varustaa kristittyjä
olemaan Jeesuksen parantavan
rakkauden kanavina.

Ruokailutilanteet ovat jälleen normaaleja.
Ennen parantumista jouduin parin
kuukauden ajan varomaan kaikkea
vähänkin kovempaa ja pureskelemista
vaativaa ruokaa. Ajoittain pelkkä suun
avaaminen teki kipeää ja haukottelemista
täytyi varoa, Marja-Liisa toteaa.

Jumala kuulee rukoukset

Kiitos Jeesukselle, haluan
palvella Häntä! Marja-Liisa
huudahtaa.

Healing Rooms on kanava Jumalan
parantavan työn ja eheyttävän rakkauden virtaamiselle.

Tässä lehdessä tarkastelemme yksittäisten ihmisten
kokemusten kautta erilaisten raunioituneiden muurien
kokoamista, toisaalta Jumalan hyvyyden ilmenemistä
sekä sisäisen että ulkoisen parantumisen alueella.

arja-Liisa perui fysioterapeutin
ajan viikonloppukokouksen jälkeisenä maanantaina, koska hän
totesi olevansa leukanivelen vaivan osalta
täysin oireeton.

Marja-Liisa toteaa, että hengellisessä
toiminnassa jokainen Jumalan parantava
työ, samoin hänen omakohtainen kokemuksensa, rohkaisee ja vahvistaa
luottamaan
Jumalan
täydelliseen
johdatukseen.

Näky

Rukousklinikoilla ihmiset voivat kohdata rakastavan Isän ja löytää
Kristuksen omaksi Vapahtajakseen.
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Tiedän Jumalan kuulevan rukoukset
ja parantavan tänäkin päivänä. Oma
parantumiseni
vahvisti
tietoisuuttani
Jeesuksen rakkaudesta ja huolenpidosta
itseäni ja myös lähimmäisiäni kohtaan.

Tehtävä

Tässä lehdessä

Markku ja Susanne Laitinen

Maanantaina kotona viikonlopun jälkeen
totesin, että vaivani oli täysin poissa.
Muistin myös, että jo sunnuntaina
olin
voinut
kokouslounaan
aikana
syödä ilman kipua, vaikka en sitä silloin
rekisteröinyt. Ajattelen, että Jeesuksen
parantava voima oli viikonlopun aikana
vahvasti kanssamme ylistyksen ja
rukouksen ilmapiirissä, Marja-Liisa kertoo.

Lohjalla aukeaa oma
rukousklinikka
Palvelemaan lähteminen ei jää pelkäksi
toivomukseksi, sillä Marja-Liisa on yksi
3.9.09 aloittavan Lohjan Healing Roomin
vetäjistä. HR rukouspalveluillat on sovittu
pidettäviksi Lohjan Lähetysseurakunnan
Lähetyspisteessä, Karstuntie 2.

- Marja-Liisa odottaa kiitollisena ja innostuneena Healing Rooms -toiminnan
käynnistymistä Lohjalla syyskuussa.

Teksti: Else Leino
Kuvat: Matti Harinen

kuva: Matti Harinen
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Onko Jumala todella sanonut?
Kun Jumala todella puhuu sinulle, silloin ei jää epäselväksi, kuka on puhunut. Jos
olet epävarma, onko Jumala sinulle puhunut – kysy Häneltä uudelleen ja uudelleen,
kunnes kuulet selvästi Hänen äänensä. Kun Jumala on puhunut, saatat seuraavaksi
kuulla äänen: ”Onko Jumala todella sanonut?”

K

un Jumala puhuu, seuraavaksi
alkavat laukata ihmisen omat
ajatukset.
Myös saatana on
aloitteellinen ja aktiivinen ja yrittää ottaa
kontaktia ihmiseen.
Vihollisen sanat
ovat usein osatotuuksia ja jopa totta,
mutta sisältävät aina vääristelevän tai
johdattelevan sävyn. Eevalle saatana
sanoi: ” - Onko Jumala todella sanonut: ‘Te
ette saa syödä mistään puutarhan puusta?
Eevan ensimmäinen virhe oli, että hän
edes alkoi keskustella saatanan kanssa,
joka kyseenalaisti Jumalan puheen ja
johdatti keskustelun tarkoitushakuisesti
haluamaansa suuntaan.
Älä koskaan lähde keskustelemaan
saatanan kanssa. Älä koskaan usko sitä,
vaikka se puhuisikin totta. Älä koskaan
toimi sen ehdotuksen mukaisesti. Jos näin
teet, avaat portin vihollisen vaikuttaa.

Miten tunnistaa vihollisen ääni
Kun Jumala on sinulle puhunut, alkavat
lukemattomat järkisyyt ja realiteetit vyöryä
mieleesi, miksi kyseinen asia ei ole
mahdollinen tai mitenkään järkevä. Paavali
puhuu Uudessa Testamentissa monessa
kohtaa lihan ja hengen taistelusta, joka
koskettaa jokaista. Lihastamme ja/tai
vihollisen vaikutuksesta herää epäily:
- Oliko se sittenkään Jumalan ääni? Ja
jokainen Jumalan puhe onkin syytä koetella
rukouksella, Jumalan Sanalla ja joskus
jopa paastoamalla – tärkeissä asioissa
paasto saattaa olla jopa välttämätöntä.
Jumalan puhe on aina linjassa Raamatun
kanssa.

Isku heikoimmalla hetkellä
Saatana oli aloitteellinen ja aktiivinen
myös Jeesukselle. Jeesus oli paastonnut
40 päivää ja Hän oli nälkäinen ja väsynyt.
Saatana astuu näyttämölle hetkellä,
jolloin olet heikoimmillasi. Se iskee silloin,
kun henkisesti ja/tai ruumiillisesti olet
hauraimmillasi ja altis lankeamaan. Se on
säälimätön.
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Jumalan tahdon tekeminen

S

iksi tarvitsemme Pyhän Hengen
voiman. Hänestä kumpuaa kaikki
viisaus ja ymmärrys, jonka avulla
voimme torjua pahan palavat nuolet ja
pysyä pystyssä.
Elämän taistelussa
on myös tärkeää oppia pitämään
kokonaisvaltaisesti huolta hengen, sielun
ja ruumiin jaksamisesta - lähtien riittävästä
levon tarpeesta. Onko nykykristityn suurin
haaste löytää lepo arjen keskellä?

Jumalan Sanasta vastaus
Saatana puhui
Jeesukselle Raamatun
Sanaa, mutta liitti sen
väärän yhteyteen. Hän antaa enkeleilleen
käskyn varjella sinua,
missä ikinä kuljet, ja he
kantavat sinua käsillään,
ettet loukkaa jalkaasi
kiveen (Ps. 91:11-12).
Saatana ei puhunut
omia ehdotuksiaan
tai ajatuksiaan, vaan
käytti Elävän Jumalan
Sanoja! Saatana tuntee
Raamatun. Jeesus ei
alkanut keskustella
vihollisen kanssa, vaan
vastasi tälle Raamatun
Sanalla : -Älkää koetelko
(kiusatko/ haastako)
Herran, Jumalanne,
kärsivällisyyttä, niin
kuin teitte Massassa
(5 Moos 6:16). Sanan
välityksellä Hän ilmaisi,
ettei aio toimia vihollisen
ehdotuksen mukaisesti.

Saatana yritti saada Jeesuksen toimimaan
oman tahtonsa mukaan käyttäen Sanaa ja
Raamatun arvovaltaa. Tarkoituksena oli,
että Jeesus lankeaisi näyttämään, kuka
Hän todella on ja että Hän todistaisi sen
teoillaan. Näyttämisen tarve muille kertoo
fokuksen siirtymisestä ihmiseen. Minun
tahtoni, minun ideani, minun suunnitelmani,
minun kunniani. Jos sydämen halu tehdä
Taivaallisen Isän tahto muuttuu haluksi
tehdä oma tahto, on lankeemus tapahtunut.
Oman tahdon tekeminen on ylpeyttä ja
silloin ihminen nousee Jumalaa vastaan
ja asettuu samaan rintamaan saatanan
kanssa: - Jumala on ylpeitä vastaan,
mutta nöyrille hän antaa armon (Jaak 4:6).
Jeesuksen salaisuus oli, että Hän teki
sen, minkä Taivaallinen Isä hänen käski
tehdä. Taivaallinen Isä ei käskenyt Häntä
hyppäämään temppelin harjalta alas. Sen

kehotuksen antoi saatana. Tärkeää on,
kenen ääntä kuuntelet. Tärkeää on, kenen
sanan mukaan toimit.

Ihmeet ja merkit
Jeesus puhuu kovia sanoja Jumalan
miehistä ja naisista: - Ei jokainen, joka
sanoo minulle: ‘Herra, Herra’, pääse
taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se,
joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.
Monet sanovat minulle sinä päivänä:
‘Herra, Herra! Sinun nimessäsihän
me profetoimme, sinun nimessäsi me
karkotimme pahoja henkiä ja sinun
nimessäsi teimme monia voimatekoja.’
Mutta
silloin
he
saavat
minulta
vastauksen: ‘En tunne teitä. Menkää pois
minun luotani, vääryydentekijät! (Matt
7:21). Ihmeet ja merkit ovat seuranneet
näitä väkeviä ihmisiä. Jumala on antanut
heille voimatekojen, profetoimisen tai
parantamisen lahjan. Historia tuntee jo
Vanhan testamentin ajoista asti Jumalan
miehiä, jotka olivat alussa vilpittömiä
Jumalan palvelijoita, mutta eksyivät pois
Raamatun sisällöstä. Lähihistoriassa
monet
Jumalan
palvelijat
ovat
kompastuneet mitä erilaisimpiin vihollisen
juoniin. Erilaisiin houkutuksiin lankeaminen
on tapahtunut ja parannusta oman tahdon
tieltä ja tietoisista synneistä ei ole tehty.
Ulospäin tämä ei ehkä näy, mutta Jumalan
silmissä kyse on väärintekijöistä.

P

rofetoida tulee vain se, minkä
taivaallinen Isä puhuu Pyhän
Hengen kautta, ei oman mielen
tai halun asioita. Voimateot tulee tehdä
Pyhän Hengen johdatuksessa. Jumala ei
lahjojaan pois ota eikä niiden antamista
kadu, vaikka ihminen ajautuisi pois
Jumalan tahdon kuuntelemisesta ja
tekemisestä oman tahdon tielle. Jumalan
nimessä toimien, mutta oman tahdon
mukaan, vetää perässään kirouksen (Jer
23: 9-32).

Mikä on tärkeää
Perimmältään tärkeintä
yksittäisen
ihmisen kannalta eivät ole ulkoiset asiat
(esimerkiksi
menestymisen
merkit,
Jumalan voimavaikutukset; parantumiset
ja voimateot) vaan sisäinen sydämen tila
yksinäisyydessä Elävän Jumalan edessä.
Ulkoinen on lopulta toisarvoista. Sisäinen
on tärkeintä, jota tulee varjella (Sananl. 4:
23). Arka tunto Elävän Jumalan edessä
ja nöyryys ihmisten edessä on avain
todelliseen menestykseen.

Jeesus esimerkkinä
Jeesus kuunteli tarkoin ja jatkuvasti
Pyhän Hengen puhetta. Hän ei tehnyt
oman viisautensa perustella ratkaisujaan,
vaikka oli Jumalan Poika. Kuinka paljon
enemmän me olemme riippuvaisia Pyhästä

Hengestä ja Hänen johdatuksestaan!
Kuinka paljon ennemmin meidän tulee
kuulla ja totella Jumalaa.
Jotta voi
kuulla Jumalaa, täytyy Hänelle antaa
aikaa ja mahdollisuus puhua. Anna
Hänelle mahdollisuus puhua päivittäisen
rukouksen ja Raamatun luvun kautta.

Uskon kautta voittoon
Jumalan suunnitelma avautuu vain uskolle
(1 Tim 1:4). Joudumme ojentautumaan
uskon kautta taivaallisen Isämme puoleen.
Uskon kautta toimiminen tarkoittaa
Raamatun kehotuksen ja Sanan kanssa
linjassa olevan Jumalan henkilökohtaisen
puheen mukaista toimimista. Joskus se
saattaa olla toimimista vastoin realiteetteja,
sillä elämme Jumalan varassa, jolle ei
mikään ole mahdotonta. Usko on silta,
joka mahdollistaa astumisen Jumalan
suunnitelmaan omassa elämässäsi. Kun
Jumala on sinulle puhunut, uskalla ottaa
askel eteenpäin!
Teksti: Susanne Laitinen
Kuvat: ChristianPhotos.net

Säiliöt ja
paineastiat
www.estanc.ﬁ
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niistä huolimatta elän elämäni rikkainta,
luovinta ja vahvinta aikaa. Näiden
sairauksien kautta Jumala on opettanut
minua kohtaamaan muita ihmisiä. Hän on
antanut uudenlaisen herkkyyden kohdata
ihmisiä, joita on hylätty monta kertaa.
- Rikkaudet ovat löytyneet kovien kipujen
kautta, Kaarina lohduttaa.

Parantavat sanat toivat
valon elämään

Kutsu elämään

Kaarina Kajakoski elää tällä hetkellä
elämänsä rikkainta, luovinta ja vahvinta
aikaa. Siihen sisältyy tietoisuus omasta
paikasta Jumalan työssä, itsensä ilmaisu
ekspressiivisen maalauksen ja kirjoittamisen
välityksellä ja opettaminen.

Sisäinen parantuminen on elämänmittainen matka eikä Kaarina väitä
olevansa täysin eheä, mutta kokee
olevansa nyt kokonainen nainen. Nainen,
jolla on paljon Jumalalta saatuja lahjoja
ja kykyjä. On tullut uudenlainen herkkyys
nähdä ja kuulla ja hän pystyy erityisesti
kohtaamaan ihmisiä, joilla on kipuja
samoilla alueilla.
- Vaikka rikkinäisyyteni ja jotkut haavani
näkyvät edelleen, olen tajunnut, ettei
täysin eheää ihmistä ole. Jumala suostuu
käyttämään rikkinäisiä astioita.
- Olen löytänyt myös oman paikkani
Jumalan valtakunnassa. Pidän maalausja Alfa-kursseja, koulutan ja tehtäväni on
tavoittaa uusia ihmisiä, Kaarina kokoaa ja
lopettaa haastattelun:
- Mitä vanhemmaksi tulen, sen enemmän
sisäinen lapsi minussa kihisee innosta
– Jumala, mitä kivaa on tulossa?

Aina ei ole ollut näin. Kaarinan elämään
on mahtunut sairautta, vääristynyttä
minäkuvaa ja tuhoavuutta, joka on
muuttunut parantavien sanojen voimasta
täydeksi elämäksi. Sisäinen muutos on
saanut aikaan halun toimia ja seistä muiden
rinnalla.
En olekaan tyhmä, ruma tai
hullu
- Käsitykseni itsestäni oli tiivistynyt
kolmeen sanaan: Tyhmä, ruma ja hullu,
Kaarina aloittaa.
Kaarina oli sisäistänyt nämä hänelle
moneen kertaan sanotut sanat ja piti
itseään mielisairaana yli 30 -vuotiaaksi
saakka. Koulussa mitattiin älykkyyttä
matemaattisen lahjakkuuden kautta ja
käsitys omasta tyhmyydestä syntyi, koska
hän ei ollut matemaattisesti lahjakas.
Rumaksi häntä oli aina sanottu ja hulluksi
myös.
- Jumala alkoi ensin parantaa sisäistä
minäkuvaani muokkaamalla käsitystäni
ulkonäöstäni. Lymfahieronnassa uskova
hoitaja rukoillen hieroi päätäni ja sanoi:
- Kaarina, sinulla on tavattoman kaunis
kallo.
Kaarina kertoo purskahtaneensa itkuun ja
väittäneensä vastaan:
- Ei voi olla totta, minulle on aina sanottu
että olen ruma.
Muutaman viikon sisällä Kaarinan
kampaaja toisti saman asian – Sinulla
on niin kaunis kallo, olen aina halunnut
leikata sinulle siilitukan.

Samana päivänä toinen ihminen sanoi:
- Sinulla on hyvän ihmisen silmät.
Joidenkin viikkojen kuluttua virolainen
mies sanoi Ranskassa:
- Sinulla on silmät, joista näkee että olet
käynyt kovia asioita läpi, mutta niistä
näkee että ne ovat hyvän ihmisen silmät.

Uotisen katse
Vahingolliseen minäkuvaan oli tullut reiluja
säröjä. Kaarina oli hankkinut tyylikkään
pillerihatun ja kaupungilla kulkiessaan
Jorma Uotinen käveli kadulla vastaan.
Hän melkein pysähtyi ja alkoi seuraamaan
Kaarinaa katsellaan. Kahden viikon
kuluttua Uotinen tuli melkein samassa
kohdassa jälleen vastaan ja katsoi taas
poikkeuksellisen pitkään Kaarinaa.
- Minun täytyy olla aika hyvännäköinen
nainen, jos Uotinen katsoo minua noin,
Kaarina ajatteli.
Toisen kohtaamisen jälkeen Kaarina
meni kultasepälle, teetti itselleen kultaiset
korvakorut ja osti kultaisen sormuksen.
Uusi käsitys itsestä alkoi vahvistua:
- Olen kaunis Jumalan tytär, jota kannattaa
katsoa.

Tähän asti tultu
Parantavat
kohtaamiset
jatkuivat.
Tyttökerhon ohjaaja totesi:
- Kaarina, sinulla on ihan uudet silmät.
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Nuorena Kaarinan elämää varjostivat
monet pelot, turvattomuus ja erilaiset

estot. Oli myös asioita, jotka salpasivat
nuoren naisen kyvyn oppia ja omaksua
asioita. Vahingoittavia leimoja oli iskeytynyt
nuoreen, kasvavaan naiseen ja hänen
identiteettiin.
- Olin käynyt pyhäkoulussa ja kuullut, että
Taivaan Isä on rakastava isä ja halusin
löytää tuollaisen isän. Rippikoulun aikana
innostuin käymään kirkossa, vaikka en
ymmärtänyt saarnoista paljon mitään, hän
naurahtaa.
Mikkelissä nuorisoherätyksen aikana
Kaarina tuli uskoon 16 -vuotiaana Erkki
Lemisen kokouksissa.
- En itse ymmärtänyt mitä uskontuleminen
oikeastaan tarkoitti. Mutta minä tein
ratkaisun ja Jumala otti rukoukseni
todesta, mistä olen ikuisesti kiitollinen.
Hän on pitänyt minusta kiinni ja vetänyt
takaisinpäin, vaikka olin välillä ihan
väärissä paikoissa.
- Meni vuosia ennen kuin usko tuli
todelliseksi elämässäni. Opiskelin nuorisoohjaajaksi, mutta koin olevani väärässä
työssä. Olin seurakunnan nuorisotyössä
päivät ja illat elin omaa elämääni. Elämäni
oli todellista kaksoiselämää.
1991 Vivamossa sisäisen parantumisen
kurssilla tajusin, että elämääni pitää
tulla muutos. Ratkaiseva muutoksen
käynnistäjä oli anteeksiantaminen omille
vanhemmilleni, Kaarina sanoo.
- Anteeksianto ei aukaissut kaikkia solmuja,
mutta sen kautta tuli parantuminen
mahdolliseksi, Kaarina toteaa.

Nöyrtyminen

Luovuus löytyi

- Yritin hukuttaa elämäni kipuja monin
eri tavoin, kipuja joita Jumala oli
nostamassa pintaan. Valtava rakkauden
nälkä sai Kaarinan toimimaan monin
tavoin tuhoavalla tavalla itseään ja muita
kohtaan.
- Veloin ihmisiltä sitä, mitä en saanut
lapsuudenkodissani, hän toteaa tänä
päivänä.
- Sitten tapahtui sellainen ihme, että
nöyrryin
ja
hakeuduin
terapiaan.
Terapiassa asiat saivat nimiä ahdistavien
möykkyjen sijaan. Nimien saaminen
asioille mahdollisti taas niiden käsittelyn ja
tunteiden käsittelyn. Samaan aikaan sain
myös rukousta ja sielunhoitoa, Kaarina
kertoo.
- Jotkut asiat Jumala paransi rukouksen
kautta sekunnissa, toiset Hän paransi
pitkän terapian kautta. Tähän liittyi myös
oman vastuun tajuaminen elämästäni;
minä olen aikuinen ja vastuussa omasta
elämästäni ja enkä voi käyttäytyä miten
vain. Tuli minun vuoroni pyytää anteeksi,
Kaarina sanoo.

Ulkonäön
korjaantumisen
jälkeen
seuraavaksi käsittelyyn joutui valheellinen
käsitys Kaarinasta, joka ei osaa mitään.
Mutta tämäkään aarre ei löytynyt ilman
kulkua kuoppaisella ja mutkaisella tiellä.
- 1990 -luvun lopulla parin vuoden sisällä
sairastuin reumaan, äitini kuoli ja sairastuin
rintasyöpään. Sairauksien myötä pääsin
kuntouttavalle lyhytterapiakurssille, joka
oli suunnattu syöpään sairastuneille.
Kyseessä
oli
ekspressiivinen
maalauskurssi eli vasemman käden
maalauskurssi.
Siinä
maalataan
nimenomaan
kämmenellä, ei siveltimellä. Syntyneet
kuvat heijastavat sisäistä minuutta ja
kuva toimivat peilinä, missä maalaaja on
menossa suhteessa sisäiseen elämäänsä.
Kuvat ovat lohduttaneet ja parantaneet
minua ja olen myös huomannut, että
kuvat koskettavat myös muita. Ilman
rintasyöpää en olisi löytänyt vasemman
käden maalausta, josta olen pitänyt myös
kursseja muille.
- Minulla on 10 erilaista sairautta, mutta

Teksti: Susanne Laitinen
Kuvat: Katja Turunen

Kaarina Kajakoski kesäisen Albergan
kartanon pihalla.

7

Jumalan voima lävisti ja sairaat
paranivat
Seuraavana päivänä saimme olla mukana
tilaisuudessa, jossa osa parantuneista
kertoi todistuksensa. Saimme kuulla
monia tarinoita mm. miten vuosia kestänyt
liikuntakyvyttömyys vaihtui juoksuun,
miten kuuro korva yhtäkkiä kuuli tai miten
jatkuva kipu oli yhtäkkiä pois.

”Jos usko toimii Afrikassa,
miksei se toimisi Suomessa!”
Marjatan uni muuttui todellisuudeksi, kun 12 jämsäläistä rukouksen ystävää lähti
yhdessä Etelä-Afrikkaan parantumiskouluun. Matkan aikana he saivat nähdä
kuinka Jumalan voima nosti sairaita ylös pyörätuoleista ja vuoteilta.
Yhdessä päivässä matkaan
Eräs tiimiläisemme, Marjatta, näki keväällä
unen, jossa lähes koko HR-tiimimme
oli Afrikassa. Uni oli niin todellinen, että
herättyään hän ei tiennyt oliko Suomessa
vai Afrikassa. Kun hän kertoi unen meille
muille, pidimme sitä tietysti hauskana
juttuna, mutta ei mitenkään mahdollisena.
Kului viikko ja Marjatta laittoi tekstiviestin:
”Olen saanut kutsun Afrikkaan 30
ystävälle!” Marjatta oli ollut aikaisemminkin
Johannesburgissa ja siitä seurauksena
tuli nyt tämä kutsu.
Aikataulu oli nopea. Kun vierailuaika
varmistui, meille jäi käytännössä yksi
päivä aikaa päättää lähdöstä; järjestää
asiat ja maksaa lento. Yöllä 16.4.2009
matkalle Etelä-Afrikan Johannesburgiin
lähti kuitenkin 12 hengen ryhmä. Jos oli
lähtö Jumalan valmistama, niin oli koko
matka.

Jeesus Kristus on sama eilen,
tänään ja iankaikkisesti
Tiesimme jo lähtiessämme, että emme
lähde lomamatkalle. Lähdimme näkemään
ja kokemaan miten Jeesus Kristus on sama
eilen, tänään ja iankaikkisesti. Lähdimme
vahvistumaan uskossa ja voimassa, jotta
entistä enemmän rohkenemme laittaa
kätemme sairasten päälle ja he todella
paranevat!
Matkamme tarkoituksena oli
Christ
Embassyn
Healing
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tutustua
School

parantumiskouluun, jonka palvelutyön
kautta sadattuhannet ihmiset ovat
saaneet kuulla täyden evankeliumin
– pelastumisesta ja parantumisesta ja
ovat parantuneet monista vakavista
sairauksista.
Healing School on koulu, jonne tulee
vakavasti
sairaita
ihmisiä,
monet
sairaanhoitajan kanssa. Kouluun otetaan
kerrallaan 500 ihmistä. Kaksi viikkoa
opetetaan Jumalan Sanasta sitä, miten
Jumalan tahto on parantaa ja miten
parantumisen voi ottaa vastaan. Sen

jälkeen on suuri parantumiskokous,
jollaisessa myös me saimme olla
mukana.

Satoja sairaita, tuhansia
ihmisiä
Kokouksessa oli useita tuhansia ihmisiä ja
noin 700 parantumiskoulun oppilasta istui
tuoleissaan ja pyörätuoleissaan tai makasi
vuoteillaan salin etuosassa. Pastori Chris
julisti kokouksessa Jumalan Sanaa. Sitten
hän meni jokaisen sairaan eteen, laittoi
kätensä jokaisen sairaan päälle ja kehotti
nousemaan ylös Jeesuksen nimessä. Ja
niin tapahtui; sairaat ottivat vastaan sanan
ja monet nousivat ja paranivat! Ja voi sitä
iloa mikä siitä syntyi; toiset juoksivat, toiset
etenivät haparoivin askelin.

Parantuneet kertoivat, miten kokivat
Jumalan voiman menevän heidän
lävitseen kun heitä kehotettiin nousemaan.
Joku kertoi miten Jumalan voima vain
nosti hänet ylös sairasvuoteelta. Kunnia
Herralle!

”Ihmiset ilmaisivat uskonsa
luottamalla Jumalan Sanan
lupauksiin ja toimimalla sen
mukaisesti.”
Luota Jumalan Sanaan!
Matkan aikana järjestetyissä yhteisissä
rukoushetkissä koimme todella vahvasti
Pyhän Hengen läsnäolon. Saimme mm.
oppia, miten voimallista ja tehokasta
on rukoilla asioiden puolesta kielillä.
Rukousjohtaja antoi rukousaiheen ja me
kaikki rukoilimme yhteen ääneen kielillä
sen puolesta. Vain jos joku sai tiedon
sanoja tai rukousta Pyhältä Hengeltä, se
sanottiin suomeksi tai englanniksi.
Joskus pastori Chrisin opetusvideoita
katsoessamme koimme, miten Jumalan
voima tuli meidän yllemme videoiden
kautta. Opetuksia kuunnellessamme
uskomme sai vahvistusta ja Jumala avasi
silmiämme ymmärtämään syvemmin

Kuva: ChristianPhotos.net

Hänen Sanaansa. Ymmärsimme, miten
tärkeää uskovalle on todella tutkia
Raamattua, ei vain lukea. Ja miten tärkeää
on todella rukoilla. Esimerkkinä saimme
kuulla miten pastori Johan rukoilee joka
päivä 4-6 tuntia.

Jumala vastasi kaipaukseemme
Olimme myös yhdessä päättäneet,
että jätämme kaikki napinat kotiin.
Napinaan
olisi
välillä
inhimillisesti
ajatellen ollut aihetta, mutta pysyimme
päätöksessämme. Näin ollen saimme
myös kokea vahvaa keskinäistä yhteyttä.
Me kaikki lähdimme matkaan sydän
avoimena Jumalan puoleen ja Jumala
vastasi meidän kaipaukseemme.

Sitä ihmettä ei kukaan voinut
kuivin silmin katsella!

Kun 12 päivän matkan jälkeen olimme
takaisin Jämsässä, saatoimme kaikki
sanoa, että emme palanneet samanlaisina
kun lähdimme. Matkan jälkeen meissä
kasvoi halu rukoilla enemmän ja tutkia
Sanaa enemmän. Haluamme ottaa todesta
Jumalan lupaukset, haluamme oppia
enemmän ottamaan vastaan Jumalalta.

Teksti: Päivi Ryhänen ja Heikki Maaranen
Kuvat: Päivi Ryhänen
ja ChristianPhotos.net

TOIMITUKSEN KOMMENTTI:
Healing Rooms Finland ry siunaa
Jeesuksen nimessä tehtävää Jumalan
valtakunnan työtä kaikkialla maailmassa. Uskomme, että Jumala toimii
monin tavoin, monia muotoja ja erilaisia
palvelijoitaan käyttäen. Matkakertomus
on yksittäisten henkilöiden kokemuksiin
perustuva todistus Jumalan suuruudesta ja ihmeteoista. Tuokoon se
kunnian ja ylistyksen Jumalalle,
Herrallemme Jeesukselle Kristukselle,
ja rohkaiskoon meitä kaikkia!

Kamera seurasi myös kun pastori Chris
rukoili erillisessä huoneessa sellaisten
sairaiden puolesta, joita ei voinut tuoda
kokoussaliin. Heillä oli paiseita, amputoituja raajoja ym. minkä vuoksi he haisivat
ja olivat eristettyinä. Tämän tilaisuuden
annin voisi tiivistää Heprealaiskirjeen
sanoihin: ”Usko on luja luottamus siihen,
mitä toivotaan, ojentautuminen sen
mukaan mikä ei näy.”
”Tämän porukan kanssa voi lähteä ihan minne vaan,” tuumasivat matkalaiset.
Kuva: ChristianPhotos.net
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Mahdollista Healing Rooms -työ Suomessa ja
Suomen lähialueilla
Healing Rooms (HR) –toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja kutsuun palvella Jumalan valtakunnan
työssä rukoilemalla sairaiden puolesta. Toiminnan koordinointi ja uusien HR -rukousklinikoiden
perustaminen on järjestäytynyttä ja sitä ohjataan ja mahdollistetaan Healing Rooms Finland -yhdistyksen
toimistosta, jossa työskentelee 2 työntekijää ja säännöllisesti 9 vapaaehtoista henkilöä.
Healing Rooms –työn hedelmää ovat pelastumiset ja parantumiset, Jumalan valtakunnan leviäminen ja
kristittyjen välisen yhteyden lisääntyminen. Työ tavoittaa paljon seurakuntiin kuulumattomia ihmisiä ja
he saavat kokea Jumalan ehdotonta rakkautta koulutettujen rukoilijoiden kautta ja rakkaus vetää heitä
yhteyteen Elävän Jeesuksen kanssa.
Kannatusjäsenyys: Voit liittyä Healing Roomin kannatusjäseneksi internet-sivujen kautta www.healingrooms.ﬁ/tilaukset.
Kannatusjäseneksi liityt maksamalla 25 € vuodessa viitenumerolla 55 tilille 578010-220684.
Säännöllinen tuki: Healing Rooms -työ tarvitsee 300 säännöllistä työn kannattajaa, jotka tukevat työtä 50 eurolla kuukaudessa.
Voitko sinä olla yksi heistä? Tue tätä hedelmällistä työtä 50 € kuukaudessa tai haluamallasi summalla
viitenumerolla 110 tilille 578010-220684
Lahjoituspuhelin: Healing Roomille on avattu lahjoituspuhelin ja nyt voit kätevästi lahjoittaa Jumalan valtakunnan työhön
soittamalla lahjoituspuhelinnumeroon. Lahjoituspuhelinnumero: 0600-97550. Puhelun hinta: 10,10 € + pvm. Hinta veloitetaan
puhelinlaskusi yhteydessä.
Healing Rooms Finland ry:n valtakunnallinen keräyslupa: Etelä-Suomen lääninhallitus, OKU 524 A, / 16.6.2009, toimeenpanoaika
1.7.2009 - 30.6.2011, koko maa Ahvenanmaata lukuunottamatta.Yhdistyksen sääntöjen 2§ mukaiseen toimintaan.

Kiitos tuestasi Jumalan valtakunnan työlle!

UUTISIA:
* Kevään 2009 ajan Turun alueella on toiminut 3 rukousklinikkaa
ja 20.-21.11 pidetään Healing Room -koulutus VarsinaisSuomessa alueellisen klinikkatyön vahvistamiseksi.

*Kesällä HR piti New Vine -tapahtumassa tilaisuuden, jossa
myös esiteltiin HR-rukouspalvelu. Kroonisen kipupotilaan
kipu väheni selvästi rukouksen jälkeen. Myös migreeni lähti
rukouksessa. Vapaakirkon kesäjuhlilla esiteltiin työtä ja
tilaisuudessa parani mm. polven kulumavaiva, joka aiheutti joka
askeleella kipua polveen. Rukouksen jälkeen henkilö käveli
käytävää pitkin kivutta! Kunnia Herralle.
*Syksyllä on avautumassa usealla paikkakunnalla rukousklinikoita
mm. Lohjalla, Lappeenrannassa ja Jyväskylässä. Myös
Alajärvellä, Keravalla, Kotkassa, Mäntässä ja Oulussa
valmistellaan klinikan avaamista.
* Healing Rooms Finlandin toimistolla alusta asti työskennellyt
Paula lähtee syyskuussa muihin tehtäviin. Paula on ollut
toimistolla ”joka paikan höylä” ja hoitanut mm. tämän lehden
taiton ja ulkoasun. Yhdistys siunaa Paulaa lähtemään eteenpäin
Jumalan kutsussa.
Toimistossa jatkaa tammikuussa toimistosihteerinä aloittanut
Sirpa Kangasjärvi sekä useita vapaaehtoisia.
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Healing Rooms
-rukouskoulutus
Healing Room -rukouskoulutus on
tarkoitettu kaikille parantavasta rukouksesta
kiinnostuneille henkilöille. Koulutukseen
osallistuminen ei tarkoita sitoutumista Healing
Room -työhön, mutta koulutus on osa HRtyöhön halukkaan hakuprosessia ja se antaa
mahdollisuuden hakeutua HR-palvelutehtäviin.
Katso syksyn 2009 koulutukset lehden
takasivulta. Ohjelmasta ja ilmoittaumisesta
tarkemmin: www.healingrooms.ﬁ.
Healing Rooms - tiedotuslehden tilaaminen
Healing Room -tiedotuslehden vapaaehtoinen tilausmaksu
on 20 € vuodessa, jonka maksamalla tuet toiminnan
kehittymistä eri puolilla Suomea ja saat ajankohtaista tietoa
työn etenemisestä. Kiitos tuestasi!
Healing Rooms Finland ry:n - tili: OP 578010-220684
viitenumero 2008
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Healing Rooms -klinikat
Tervetuloa tutustumaan ja rukoiltavaksi ilman
ajanvarausta! AUKIOLOAIKA 18.30-20.30 ja
HR-klinikoiden osoitteet voimassa syyskauden 2009.
Espoo

Lappeenranta

Tampere

Sokerilinnantie 7B, tiistai

Hietakallionkatu 7,
parillinen keskiviikko

Puutarhakatu 17,
pariton tiistai

Lapua

Turku-Puistokatu

Kustaa Tiituntie 1,
pariton torstai

Puistokatu 6 b, parillinen keskiviikko

Lieto

Sirkkalankatu 4, pariton sunnuntai

Hyvättyläntie 19,
parillinen perjantai

Vantaa-Tikkurila

Helsinki-Itä
Kontulan lähiöasema, keskiviikko

Helsinki-Paloheinä
Repovuorentie 12, torstai

Hämeenlinna
Parolannummentie 5,
pariton perjantai

Jyväskylä
Sammonkatu 3,
aukeaa syyskuussa

Jämsä

Viola, Orvokkirinne 4, pariton perjantai

Lohja
Karstuntie 2 A 4,
parillinen torstai

Vääksy
Vääksyntie 4,
parillinen perjantai

Nurmijärvi

Lindemaninkatu 1, maanantai

Pappilantie 1,
pariton maanantai

Kouvola

Salo

Marjoniementie 7,
parillinen tiistai

Turku-Sirkkalankatu

Katrineholminkatu 9, tiistai

Seinäjoki
Keskuskatu 17, parillinen torstai

HR-koulutuksia ja tapahtumia syksyllä:
Healing Room -peruskoulutukset
Oulussa la 22.8.2009, Vapaaseurakunnan tilat, Kirkkokatu 34
klo 9.30-20.00

Tampereella pe-la 4-5.9.2009, TNNKY:n tilat, Hämeenpuisto 14 F
pe 17.30-21.00 ja la 9.00 - 18.00

Pääkaupunkiseudulla pe-la 23-24.10.2009
Paikka ilmoitetaan myöhemmin. pe 17.30-21.00 ja la 9.00 - 18.00

Laitila (Turusta 60 km luoteeseen) pe-la 20-21.11.2009
Seurakuntatalo, Pappilantie 1, pe 17.30-21 ja la 9.00 - 18.00

Parantumisillat
Parantumisillat ovat paikallisseurakuntien kanssa yhteistyössä järjestettyä iltoja,
joihin kannattaa tulla mukaan yhdessä parantumista tarvitsevan ystävän kanssa.
Tilaisuus on kaikille avoin. Parantumisiltoja tullaan jatkossa järjestämään eri
puolella Suomea. Seuraa ajankohtaista tilannetta www.healingrooms.ﬁ -sivuilta.
Espoon Helluntaikirkossa, Luomanportti 8, 02200 Espoo, ke 19.8 klo 19.00
Majakka-seurakunnassa , Matinkatu 22, 02230 Espoo, ke 2.9 klo 18.00
Espoon Vapaaseurakunnassa, Sokerilinnantie 7 E, Espoo, 02600 pe 9.10 klo 19.00

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

