
Healing Rooms 1

Healing Rooms
www.healingrooms.fi 2/2011  

Ullan 
harvinainen 
aivovaltimo-
vamma parantui
 s. 4

Hannelen astma ja 
olkapää paranivat s. 4

Uudelta ranneleikkaukselta 
vältyttiin s. 12

Uskosi voi kasvaa 
 

Kristillisen ruKousKliniKan tiedotuslehti

Profeetallisuus 
– Jumalan maailman 
näkeminen ja kuuleminen s. 6

s. 10

Yhteyttä ja ystävyyttä 
yli rajojen Kouvolassa s. 5



Healing Rooms2

lusko on ihmeel-
linen asia. se sotii ra-
tionaalista maailman-
kuvaamme vastaan. se 
ei mahdu humanistiseen 
ajatteluun. se ei alistu tois-
tettuihin koejärjestelyihin. se 
karkaa, jos sitä yritetään vangita. 

sitä ei voi ostaa. se ei katso kou-
lutukseen, älyyn, lompakkoon eikä 

ulkokuoreen. se tulee vapaudessa ja 
asettuu asumaan sinne, missä se ote-

taan vastaan lapsen lailla.
usko sisältää salattua dynamiittia, jon-

ka kautta maailma voi muuttua: he uskon 
kautta kukistivat valtioita, pitivät vanhurs-

kautta voimassa, saivat kokea lupausten toteu-
tumista. 2)

usko on sisäinen käsitys ja vakaumus tähän nä-
kyvään maailmaan vaikuttavasta ja sitä ohjaavasta 

näkymättömästä todellisuudesta. usko tuntee Ju-
malan periaatteet. usko ei tyydy ylläpitämään vain 

hyvää teoriaa, vaan se haluaa ja jopa vaatii tulemaan 
näkyväksi tekojen kautta. usko johtaa tekoihin eli us-

kon täytyy tulla lihaksi. näytä sinä minulle uskosi il-
man tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon, 

sanoo raamattu. 3)  uskon kautta viikoittain eri puolella 
suomea healing roomeissa ojennetaan kädet sairaan 

puoleen. uskon kautta yliluonnollinen todellisuus voi 
muuttaa luonnollisen todellisuuden. uskon kautta sai-

ras voi parantua, perhekunta eheytyä, kaupungin ri-
kollisuus vähentyä ja maan tilanne korjaantua.

usko ei ole perusteetonta uskottelua tai haihat-
telua. se ei ole uskomista johonkin etäällä olevaan 
korkeampaan voimaan, joka tyytyy tarkkailemaan 

maailman tapahtumia, ihmisten ongelmia ja katso-
maan maailmankellon aikataulusta, mitä katastro-
fia kulloinkin tapahtuu ja vain silloin tällöin puut-
tuu asioihin – jos viitsii. uskoa ei tarvita silloin, 
kun osataan itsekin tehdä asiat omilla taidoilla 
ja kyvyillä. Kun sairaus paranee, emme enää 
tarvitse uskoa. Parantuminen on tullut näky-
väksi.

Mutta entä kun omat rajat tulevat vas-
taan ja olemme mahdottomuuksien 
edessä? silloin voit tunnustella uskon 
mahdollisuuksia. Voit vastaanottaa 
sen vain lahjana ja sen kautta ikuisen 
elämän, joka alkaa jo tässä ajassa. 
sinä voit ojentautua uskon kaut-
ta oikeaan suhteeseen Jumalan 
kanssa ja kuulla hänen äänen-
sä. uskon kautta voit olla se, 
joka ei enää seuraa ihmei-
tä ja merkkejä, vaan jota 
ihmeet ja merkit seu-
raavat.4) 

”Sillä kaikki, mikä 
on syntynyt Juma-
lasta, voittaa maa-
ilman; ja tämä on 
se voitto, joka on 
maailman voit-
tanut, meidän 
uskomme. Ku-
ka on se, joka 
voittaa maail-
man, ellei se, 
joka uskoo, 
että Jeesus 
on Jumalan 
Poika?” 1) 

Pääkirjoitus
Näky JumalaN 

valtakuNNasta
Healing Room -toiminta perustuu 

näkyyn Jumalan valtakunnasta, jos-
sa Kristus on jakamaton (1. Kor 1:12–

13). Healing Room on yksi työmuoto 
Kristuksen maailmanlaajuisessa seura-

kunnassa. Iloitsemme kaikkien kristillis-
ten seurakuntien ja järjestöjen työn etene-

misestä ja menestyksestä ympäri maailmaa 
(Mark. 16: 15–18). 

yhteistyöN rakeNtamiNeN
Rakennamme omalta osaltamme seurakuntien vä-

listä yhteistyötä. Jeesus Kristus on seurakunnan pää 
ja seurakunta on ruumis. Rukoilemme Jeesuksen esi-

merkin mukaan yhteyden puolesta (Joh. 17:21). Seu-
rakunnan ja yksittäisten kristittyjen tulee vaeltaa kes-

kinäisessä rakkaudessa ja anteeksiannossa, jotta Kris-
tuksen seurakunta voi täyttää tehtävänsä maailmassa. 
Healing Room on paikka rukoukselle ja yhteistyölle. Siel-
lä ei kiistellä teologisista kysymyksistä. Yhteys ei ole si-
tä, että olemme jokaisesta teologisesta yksityiskohdasta 
samaa mieltä vaan paljon syvällisempi asia. Jokainen tii-
miläinen ymmärtää myös oman vastuunsa yhteyden ra-
kentajana ja vaalijana. 

luottamuksellisuus
Ehdoton luottamuksellisuus on yksi toimintamme keskei-
nen arvo. Jokainen palvelutyössä mukana on vaitiolovel-
vollinen. Healing Room on turvallinen paikka tulla rukous-
aiheineen Jumalan ja ihmisten eteen. 

PaikallisseurakuNNaN merkitys
Healing Room -työssä edellytämme, että jokainen tiimiläi-
nen kuuluu paikalliseurakuntaan. Tiimiläisiä rohkaistaan 
myös mahdollisuuksien mukaan palvelemaan omassa ko-
tiseurakunnassaan. Mikäli toimintaan mukaan hakeutuva 
henkilö ilmoittaa, että hänellä ei ole mitään seurakuntayh-
teyttä, rohkaissemme häntä etsimään sellaisen ennen tii-
miin hakeutumista. Healing Room ei ole seurakunta.

raamatullisuus
Pyrimme siihen, että Suomen Healing Roomilla on hyvä 
ja arvostettu maine seurakuntien yhteisenä palvelutyönä 
– turvallisena ja raittiina toimintamuotona. Toiminta on lä-
pinäkyvää ja sen raamatullisuutta seuraa Healing Room 
Finland Ry:n hallitus, joka koostuu eri seurakuntien pas-
toreista. Varustamme tavallisia kristittyjä rukoilemaan pa-
rantumista yhdessä muiden kristittyjen kanssa.
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Suomen Healing Rooms -rukousklinikoil-
la eri seurakuntiin kuuluvat kristityt ru-
koilevat yhdessä parantumisen ja sisäi-
sen eheytymisen puolesta Jeesuksen ke-
hotuksen mukaisesti (Mark. 16:15–18).

Healing
Rooms

Näky
Healing Room on kanava, jota kautta 
Jumalan parantava rakkaus voi kosket-
taa tavallisia ihmisiä. Unelmana on näh-
dä Jumalan ihmeellisiä tekoja Suomes-
sa ja antaa niistä täysi kunnia Jumalalle. 
Rukousklinikalla voi kohdata rakasta-
van Isän ja löytää Jeesuksen Kristuksen 
omaksi Vapahtajakseen. Healing Roo-
missa eri seurakunnista tuleva kristityt 
toimivat yhdessä. Healing Room varus-
taa kristittyjä olemaan Jeesuksen pa-
rantavan rakkauden kanavina.

1) (1. Joh. 5:4)
2) (hepr. 11:33)
3) (Jaak. 2:18)
4) (Mark. 16:18)

SuSanne ja 
Markku Laitinen

Usko ei mahdu 
määreisiin

arvotHealing Room -toiminnan
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AJAnKoHtAIStA Suomesta

➼ healing room -työ 
rakenteilla ruotsissa
tukholmassa pidettiin 
toukokuussa pastoreille 
healing room -infotilaisuus. 
uppsalassa kokoontuu 
jo healing roomin rukous-
ryhmä säännöllisesti 
rukoilemaan rukous-
klinikan syntymistä 
paikkakunnalla. 

Muut maat

➼ anton ja merle tuul käynnistävät viron työtä
Virossa työ etenee hyvää vauhtia. healing rooms estonia 
MtÜ on perustettu ja rakenteita luotu. Viron työn käynnistä-
jät anton ja Merle tuul ovat kuluneen puolentoista vuoden 
aikana tiedottaneet laajasti Viron seurakuntia healing room 
-työstä. työn käynnistymiselle on luotu näin hyvät edellytyk-
set. tallinnassa elokuussa pidetyn koulutuksen jälkeen ta-
voitteena on, että rukousklinikoita syntyisi syksyn aikana eri 
puolella maata. 

 

➼ euroopan hr -johtajat 
suomeen
Konferenssin jälkeen healing 
room Finland ry kokoaa euroo-
pan ja itä-euroopan healing 
room johtajat yhteen kolmeksi 
päiväksi hiomaan strategiaa eu-
roopan tavoittamiseksi. healing 
room johtajia saapuu eri puolil-
ta eurooppaa. itä- euroopan vie-
raat tulevat muun muassa Bar-
naulista (Venäjä), Moldovasta, 
ukrainasta, latviasta ja Virosta.

➼ healing room info
healing room -infotilaisuus pide-
tään Forssassa la 24.9. klo 15–17 
Ystäväkirkon tiloissa osoitteessa 
turuntien 4, sisäänkäynti tölön-
tien puolelta. tilaisuus on kaikille 
kiinnostuneille avoin. tervetuloa!

➼ ahvenanmaalla 
ja kuopiossa rukoillaan 
klinikan syntymisen 
puolesta
Maarianhaminassa on viime ke-
vään koulutuksen jälkeen ko-
koonnuttu säännöllisesti rukoi-
lemaan healing roomin synty-

suomen healing room -työ viettää 5-vuotisjuhlaa tänä syksynä. 
healing room -konferenssi espoon helluntaikirkossa 30.9.–2.10. 
juhlistaa kulunutta taivalta. Konferenssin vieraina ovat rick ja 
lori taylor Kaliforniasta, santa Marian healing roomista. he 
ovat Yhdysvaltojen healing roomien aluejohtajia ja tunnettuja 
konferenssipuhujia eri puolilla maailmaa. Jumala on voidellut 
heidät tähän työhön ja heidän sydämensä janoaa nähdä Jumalan 
valtakunnan tulemisen maan päälle, niin kuin se on taivaassa. 
tule ja innostu. ilmoittaudu konferenssiin nettisivujen kautta 
www.healingrooms.fi

mistä. tavoitteena on käynnistää 
rukousklinikka syksyn aikana. 

Kuopiossa rukousryhmä ko-
koontuu säännöllisesti rukoi-
lemaan healing roomin syn-
tymistä ja Jumalan tahdon il-
mestymistä paikkakunnallaan. 
lisätietoa nettisivuilta.

➼ lahti
suomen toinen rukousklinik-
ka käynnistyi Vääksyssä tammi-
kuussa 2007. Vääksyn klinikka 
on ollut monille aloittaville klini-
koille paikka, jossa on käyty tu-
tustumassa healing room -työ-
hön. suurin osa Vääksyn klini-
kan asiakkaista tulee lahdesta. 
lahdessa viime keväänä pidetyn 
koulutuksen jälkeen asetettiin 
tavoitteeksi käynnistää healing 
room -työ lahdessa. tarkempia 
tietoja klinikan vaiheista löytyy 
nettisivuilta. 

➼ ensimmäinen 
kaksikielinen klinikka 
vaasaan
suomen ensimmäinen kaksi-
kielinen rukousklinikka käyn-
nistyy syyskuussa Vaasassa. Py-

hän hengen läsnäolo on ollut 
tiimin omissa rukousilloissa kä-
sin kosketeltava. tiimi on myös 
opiskellut rukousklinikan käy-
tännön toimintaa ja on samalla 
kokenut käytännössä, miten Ju-
mala toimii erilaisten ihmisten 
kautta. tiimiläiset ovat myös ko-
keneet, että jokainen saa tehdä 
tätä palvelutyötä sellaisena kuin 
on. Vaasan klinikan käynnistä-
jä hanna latva kuvaa tunto-
jaan näin: ”hän varustaa meidät 
tehtäväämme ja antaa voiman. 
saamme siis iloiten ja rohkeas-
ti olla hänen käytössään. Koem-
me myös vahvaa kristittyjen yh-
teyttä yhdessä rukoillessamme. 
Koemme, että yhteinen ilta vah-
vistaa ja rohkaisee meitä kaikkia 
tarttumaan rohkeasti siihen kut-
suun, jonka herra on sydämel-
lemme antanut.” 

➼ uutta
rukouspalvelua skypen 
kautta
espoossa on testattu uutta sky-
pen kautta annettavaa rukous-
palvelua. siinä rukoiltavaan ote-
taan sovittuna aikana yhteyttä 
skypen kautta ja kaksi healing 

roomin rukoilijaa rukoilee hä-
nen puolestaan. Mikäli tietoko-
neissa on videokamera, voidaan 
rukouspalveluun liittää myös 
kuva. näin voidaan palvella ru-
kouksella henkilöitä, jotka ei-
vät syystä tai toisesta pääse tu-
lemaan rukousklinikalle. lisätie-
toa nettisivuilta.

➼ Jyväskylässä 
rukoiltiin kadulla
healing roomin väki jalkautui 
kesällä kävelykadulle Jyväsky-
lässä. ilmapiiri oli avoin ja ihmi-

set tulivat rohkeasti pyytämään 
rukousta moniin asioihin. Välil-
lä oli ruuhkaa ja ihmiset ottivat 
rukousta vastaan keskellä katua. 
Yksi kulkija oli suunnattoman 
iloinen ymmärrettyään, että hän 
todella on saanut kaikki syntinsä 
anteeksi. ”Yhdessä hypimme ja 
iloitsimme niin, että katu raikui, ” 
Jyväskylästä raportoitiin. Kadul-
la kohdattiin monia, jotka halu-
sivat uudistua uskossaan, pala-
ta takaisin Jeesus-tielle ja antaa 
koko elämänsä Jumalan käsiin. 
Keskellä kaupungin meteliä ja 
ihmisvilinää oli läsnä valtava Ju-
malan rauha ja Pyhän hengen 
voima. Kolmen päivän aikana 
rukoiltiin yhteensä noin 60 ihmi-
sen puolesta.

➼ espoon matinkylään 
healing room

uusi rukousklinikka avataan Ma-
tinkylään 25.10. espoossa lep-

pävaaran healing roomissa kä-
vijöitä on vuosittain yli 700 ja 
uuden rukousklinikan syntymi-
selle on ollut alueellista tilausta. 
lisätietoa nettisivuilta.

➼ Näky-illat jatkuvat 
espoossa
Kerran kuukaudessa järjeste-
tään espoossa albergan Karta-
nossa näky-ilta, jonka tarkoitus 
on rohkaista rukoilijoita ja vah-
vistaa heidän uskoaan. illat ovat 
Kristus-keskeisiä Pyhän hengen 
iltoja, joihin on kutsuttu usein 
vierailevia puhujia. tilaisuudet 
ovat maksuttomia ja avoimia 
kaikille kiinnostuneille.

14.9. klo 18.30 Petri Mäkilä (Pat-
mos ry)
12.10. klo 18.30 Jarmo sormu-
nen (Jyväskylän satama-seura-
kunta)
16.11. klo 18.30 antero lauk-
kanen (espoon Majakka-seura-
kunta). 
tilaisuudet pidetään espoon al-
bergan kartanossa, sokerilin-
nantie 7.

Viime heinäkuussa  Healing Roomin väki jalkautui Jyväskylän keskustaan kohtaamaan kaupunkilaisia.

➼ kansainvälinen parantumiskonferenssi espoossa 
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Koonnut SuSanne Laitinen 
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Hannelen astma ja olkapää paranivat
Hannele Vuolteenaho-Rydell, 44, Ahvenanmaalta 

kuuli ystävältään Healing Roomista ja osallistui 
kaksipäiväiseen koulutukseen Maarianhaminas-

sa viime huhtikuussa. 
– Koulutuksen aikana eräässä iltapäivähetkessä Mark-

ku ja Susanne Laitinen sanoivat, että nyt voitaisiin ru-
koilla ja näyttää käytännössä kuinka rukoustapahtuma 
toimii.

Hannele kertoo, että hänellä todettiin viime talvena 
astma, joka pysyi lääkityksellä hyvin kurissa.

‒ Istuin salin taaimmaisessa penkissä. Siinä istuessani 
minua alkoi ahdistaa rinnasta, ja mietin mistä se johtui. 
Kouluttaja katsoi meitä salissa istujia ja kysyi tunsiko jo-
ku ahdistusta rinnassa? Ja minähän tunsin! Nostin käte-
ni ja minua pyydettiin tulemaan eteen rukoiltavaksi. 

‒ Kun he rukoilivat puolestani, koin miten valtava Py-
hän Hengen voima tuli ylleni ja kyyneleet alkoivat valua 
poskiani pitkin. Tiedon sanoina tulivat sanat: ”Keuh-
kot ja pöly” ja minua pyydettiin laittamaan rinnan pääl-
le käteni, jonka päälle rukoilija laittoi kätensä. Yhtäk-

kiä näin kolmannen käden, valtavan ison, ja sekin 
laitettiin minun rintakehäni päälle. Aloin itkeä ja 
kaaduin Pyhän Hengen voimasta lattialle.

– Ylimääräisenä hyvänä tulivat toiset ihanat tie-
don sanat, vastauksia kysymyksiin, joita olin Her-
ralle puhunut samalla viikolla!

olkapääkin parani
Hannele koki samassa tilaisuudessa myös olka-
päänsä parantumisen. Häntä oli vaivannut noin 
viikon ajan olkavarren lihaksessa kiputila, johon hän söi 
tulehduskipulääkkeitä. 

‒ En pystynyt nostamaan kättä lainkaan. Minua pyy-
dettiin laittamaan itse oma käteni kipeän paikan pääl-
le ja rukoilemaan Jeesusta. Kipu katosi pian rukouksen 
jälkeen, ja pystyin vaivatta nostamaan käden ylös, Han-
nele kuvailee.

‒ Tosin Laitiset varoittivat, että kun koette parantu-
mista, on mahdollista, että kivut voivat tulla takaisin en-

nen kuin häviävät. Sain ohjeen tällöin ylistää Jeesusta. 
Niin sitten minulle tapahtui, yöllä kipu palasi erittäin 
voimakkaana. Otin yhden kipulääkkeen ja nukahdin. 
Kiitin Jeesusta parantumisesta. Kun aamulla heräsin, ki-
pu oli täysin poissa eikä ole palannut sen jälkeen.

‒ Kiitos Jeesukselle, Hän on Ihmeellinen! Hannele 
huokaa onnellisena.

teksti: eLSe Leino 

Ulla parani 
harvinaisesta aivovaltimon sairaudesta
Neurologi ulla Pyykköseltä, 40, 
löydettiin tammikuussa 2011 
magneettikuvauksessa ylimääräi-
nen aivoverisuonivaltimo, jolla oli 
laskimoyhteys. se aiheutti kor-
vassa suhinaa sydämen sykkeen 
tahdissa. huhtikuussa kuvatussa 
perinteisessä pään varjoaineku-
vauksessa suoniyhteys oli mennyt 
itsestään tukkoon, mitä tapahtuu 
harvoin. ulla antaa parantumises-
taan kiitoksen yksin Jumalalle. 

Ulla Pyykkönen huomasi joulu-
kuussa 2010, että hänen vasen 
korvansa suhisi oudosti lähinnä 

iltaisin. 
– Aluksi suhina kuului laimeana enkä 

kiinnittänyt siihen erikoisempaa huomio-
ta. Kun tammikuussa 2011 palasin pyhien 
jälkeen työhöni, kuuntelin stetoskoopilla 
vasemman korvani taustaa. Suhina kuului 
selvästi. Loppiaisena kävin korvalääkäril-
lä, joka totesi korvassa olevan vain vähän 
punotusta, Ulla muistelee.

– Odotin puolitoista viikkoa, ja oireet 
jatkuivat. Itse aloin aavistella duraalista 
AV-fisteliä (ylimääräinen aivoverisuoni-
valtimo, jolla on laskimoyhteys). Tutkin 
netistä tietoja ja oletukseni vahvistui. Pää-

ni ja kaulani kuvattiin, ja kuvissa oli näh-
tävissä selvä muutos. Diagnoosi oli se, mi-
tä olin aavistellutkin. 

– Taudissa oli olemassa verenvuotoriski 
ja mietin, ettei minulta jää ainakaan pie-
niä lapsia kaipaamaan, jos aikani on läh-
teä.

alkoi hellittämätön rukous
20-vuotiaana henkilökohtaisesti uskoon 
tulleella Ullalla oli aikaisempi kokemus 
Jumalan parantavasta voimasta. Hän ni-
mittäin kärsi nuoruudessaan aurallisesta 
migreenistä, jonka Jumala paransi, vaik-
kei hän silloin uskonut paranevansa. 

– Tällä kertaa, kun suhinaoireeni vah-
vistuivat, luotin Jumalaan ja Hänen voi-
maansa parantaa, Ulla toteaa.

– Siskoni Eeva on profeetallinen ruko-
uksen ihminen, joka alkoi välittömästi 
uskossa julistaa minulle terveyttä. Samoin 
äitini rukoili ja lähetti esirukouspyyntöjä 
puolestani eri tahoille, mm. Nokia Missi-
oon ja Pirkko Jalovaaran tilaisuuteen. Kä-
vin Turussa Martin kirkossa, missä Tuula 
Ekbom rukoili puolestani. Lisäksi omassa 
solussani rukoiltiin.

Ulla kuuli Healing Room -toiminnasta 
ystävältään, joka oli käynyt Liedossa Ru-
kousklinikalla.

– Aluksi olin epäileväinen, enkä lain-
kaan innostunut lähtemään sinne. Myö-
hemmin huomasin, että myös Turussa, 
aivan lähellä kotiani, toimi Rukousklinik-
ka. Voitin ennakkoluuloni. Lähdin sinne, 
ja pidinkin kaikesta siellä. 

Ulla sanoo kokeneensa Healing Roo-
missa joka kerta Pyhän Hengen ilmapii-
rin sekä ystävällisen ja lämpimän vastaan-
oton. Hän kävi siellä muutamia kertoja ja 
jäi sinne rukoushetken jälkeen mielellään 
vain olemaan Jumalan läsnäolossa. 

– Olen saanut parantua siellä myös si-
säisistä haavoista. Joskus rukoilija sai tie-
don sanoja, mitkä antoivat uutta voimaa, 
Ulla kuvailee. 

apu Jumalan ajalla
Ulla kertoo, että ääni hänen päässään 
vain koveni. Hän oli jonossa neurokirur-
gian osastolle perinteistä pään valtimoi-
den varjoainekuvausta varten. Ulla tar-
vitsi unilääkettä saadakseen unen päästä 
kiinni. Lääketieteen apu oireisiin oli vä-
häinen.

– Helmikuun alkupuolella suhina pääs-
säni vihdoin vaimentui ja oloni helpottui. 
Oireet olivat enää ajoittaisia. Maaliskuun 
lopussa huomasin, että oireita ei enää ol-
lut, Ulla riemuitsee.

– Sitten 11.4.2011 menin varsinaiseen 
pään valtimoiden varjoainekuvaukseen 
saadakseni varmuuden tilan-
teesta. Kuvauksessa rei-
sivaltimosta viedään 
katetri aortan läpi 
kaulan valtimoiden 
alueelle ja tehdään 
varjoaineruiskutuk-
set kaikkiin päähän 
vieviin valtimoihin. 

Siihen kaulavalti-
moon, josta ylimää-
räisen suoniyhteyden 
piti lähteä aivojen las-
kimojärjestelmään, tehtiin 
kuvaus viimeiseksi, ja kuva otet-
tiin vielä uudelleen toisen tai kolmannen-
kin kerran. Tutkimuksen tehnyt lääkäri 
kutsui paikalle toisen lääkärin katsomaan 
tulosta. Heidän oli todettava: – Täällä ei 
näy mitään poikkeavaa! 

– Kerroin lääkäreille, että puolestani on 
paljon rukoiltu. Lääkärit totesivat vain, 
että kyllä näitä joskus menee kiinni. Pa-
rantumiseni on kuitenkin ollut vahva to-
distus kaveripiirilleni. Kiitos ja kunnia Ju-
malalle, Ulla iloitsee.

teksti: Virpi taMMeLin
Kuva: päiVi kuuSiSto

”maaliskuun 

lopussa 

huomasin, että 

oireita ei enää 

ollut.” 

Ulla Pyykkönen kertoo, että hänen parantumisensa on ollut vahva todistus hänen 
lähipiirilleen.

”kun aamulla 

heräsin, kipu oli 

täysin poissa eikä 

ole palannut sen 

jälkeen. ”
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kertoisitteko lyhyesti keitä olette? 

Olemme Kati ja Heikki Larma Kouvolasta. 
Olemme olleet naimisissa reilut 37 vuotta. 
Perheeseemme kuuluu yhteensä neljä ai-
kuistunutta lasta, poika ja kolme tytärtä, 
sekä nykyään myös miniä ja vävy. 
 

mistä saitte tietää healing roomista?

Näimme Sana-lehdessä pienen kirjoituk-
seen Suomeen rantautuneesta rukouspal-
velutyöstä, Healing Room -rukousklini-
kasta. Kati ilahtui heti tällaisesta maallikon 
mahdollisuudesta saada palvella ihmisiä 
rukoustiimissä. Niinpä hän ilmoittautui 
Healing Room -kanavalle HNMKY:n joh-
tajuusseminaarissa. Heikki oli tuolloin toi-
sella kanavalla, mutta kävi Healing Room 
-koulutuksen vähän myöhemmin. Yhdes-
sä kävimme tutustumassa pariinkin toi-
mivaan rukousklinikkaan sekä asiakkaina 
että hiljaisina rukouspalvelijoina, ja innos-
tuimme yhä lisää.

kuinka kouvolaan syntyi healing rooms 
-rukousklinikka?

Eräänä päivänä Kati sai soiton Valkealas-
ta Martti Kinnuselta, joka myös oli käynyt 
koulutuksen ja oli toiminnan miehenä pe-
rustanut ryhmän Kouvolan seudulle ru-
koilemaan Healing Room -rukousklinikan 
syntymistä kaupunkiin. Liityimme Heikin 
kanssa rukoilijoiden joukkoon. Ryhmä ko-
koontui kolmen neljän viikon välein alu-
eemme eri seurakunnissa ja yhdessä opet-
telimme rukoilemista toinen toistemme 
puolesta. Samalla teimme rukousklinik-
katyötä tunnetuksi seurakuntien työnteki-
jöille. 

Rukousryhmävaiheessa Martti ja hänen 
vaimonsa Elsi kertoivat meille aikeistaan 
muuttaa Espooseen ja pyysivät meitä jat-
kamaan työtä Healing Room -klinikan saa-
miseksi Kouvolaan. Pitkään asiaa kyselty-

ämme Herran edessä saimme niin paljon 
rohkaisua, että uskalsimme vastata myön-
tävästi kutsuun. Niinpä Kouvolan rukous-
klinikka avattiin tammikuussa 2009.

mikä healing rooms -työssä on ollut 
antoisinta?

Antoisinta tässä työssä on ollut ensinnä-
kin yhteistyö eri seurakunnista tulevien 
tiimiläisten kanssa. On tosi upeaa tehdä 
työtä yhdessä yhteisen näyn innoittamana 
ja kokea tällaista yhteyttä ja ystävyyttä yli 
rajojen. Toiseksi saamme joka kerta iloita 
niistä ihmisistä, jotka ovat saaneet avun Ju-
malalta rukoustemme kautta. On valtavan 
koskettavaa huomata, että Kaikkivaltias Ju-
mala tahtoo käyttää meitä pieniä, tavallisia 
ihmisiä rakkautensa välikappaleina.

entä mikä haastavinta?

Klinikalla palvellessamme olemme koke-
neet haasteena Healing room -palvelutyön 
tunnetuksi tekemisen ja seurakunnasta 
vieraantuneiden ihmisten tavoittamisen. 

Onneksi olemme kuitenkin saaneet tu-
kea alueemme seurakuntien työntekijöiltä. 
Rukoustyössä vaikeat sairaudet ovat suuri 
haaste, vaikka tosiasiassahan Jumalalle ei 
ole olemassa vaikeita tapauksia. Tässä us-
komme ja luottamuksemme Jumalaan voi 
edelleen kasvaa.

kertokaa jostakin mieleen painuneesta 
rukoustilanteesta

Mieleenpainuva rukoustilanne oli sellai-
nen, jossa Pyhän Hengen läsnäolo, lepo ja 
rauha laskeutui hetkessä rukoiltavan ylle ja 
ahdistunut ihminen alkoi hymyillä kyynel-
tensä läpi. Meillä on myös suuri ilo aina sil-
loin, kun ihminen saa kohdata Jeesuksen 
Vapahtajanaan.

millaisia rukousvastauksia olette 
saaneet todistaa?

Olemme saaneet monia rukousvastauksia. 
Jotkut ihmiset ovat käyneet usein rukoilta-
vana ja saaneet kokea sisäistä paranemis-
ta askel kerrallaan ja myös heidän ihmis-

suhteissaan on tapahtunut korjaantumista. 
Toiset ovat saaneet avun nopeastikin, kun 
selkäsärky, hartiakipu tai päänsärky ovat 
parantuneet saman tien. Erään henkilön 
silmäsairauden paraneminen vaati pari 
käyntiä rukousklinikallamme. Uskomme, 
että Jumala haluaa koskettaa jokaista ih-
mistä, olkoon hänen rukouspyyntönsä mi-
kä tahansa.

oletteko kokeneet Jumalan 
parantamista omassa 
henkilökohtaisessa elämässänne?

Kyllä. Heikki sai parantua pohjukaissuoli-
haavasta ja tapaturman seurauksena tullees-
ta pitkäaikaisesta selkäkivusta rukouksen 
kautta. Jumala on hoitanut ja vahvistanut 
myös sisäistä ihmistämme meidän molem-
pien kohdalla. Katilla taistelu syöpää vas-
taan on vasta alkamassa. Saamme jatkossa 
nähdä, kuinka Jumala tässä asiassa auttaa 
ja toimii. Häneen me panemme toivomme 
ja Häntä me rukoilemme, sillä lopullinen 
paraneminen on Jumalan kädessä.

mikä raamatun kohta on puhutellut 
teitä erityisesti viime aikoina? 
Jumala puhuu Raamatun sanan kaut-
ta usein elämäntilanteeseemme liittyvis-
tä asioista. Katille on viime päivinä paljon 
merkinnyt 2. Moos. 17:8–13. Siinä Moo-
ses, Aaron ja Hur rukoilevat vuorella au-
ringon laskuun saakka, kun Joosua tais-
telee samaan aikaan laaksossa vihollista 
vastaan. Itse olen Joosuan tavoin taistelus-
sa sairautta (vihollista) vastaan, kun toiset 
rukoilevat. Nyt vasta huomaan, että tässä 
Raamatun kohdassa on ihan kuin Healing 
Roomin kolme tiimiläistä siellä rukous-
vuorella. 

mitä muuta haluaisitte kertoa?

Vapahtajamme ja Pelastajamme Jeesus 
Kristus itse rukoilee puolestamme Isän oi-
kealla puolella. Hän tietää Isän kuulevan 
häntä ja vastaavan hänelle, koska hän ru-
koilee Isän tahdon mukaan. Mekin voim-
me löytää niin läheisen suhteen Isään, et-
tä ymmärrämme rukoilla Hänen tahtonsa 
mukaan. Silloin meillä jo on vastaus ruko-
ukseemme lupauksen mukaan. Suurin Isän 
rakkauden osoitus meille on yhteytem-
me Häneen Jeesuksen ristin työn tähden. 
Saamme olla Hänen rakkaita lapsiaan us-
koessamme Jeesukseen.

teksti: Heikki ja kati LarMa 
toimittanut: Sari SaVeLa

Kuvat: Heikki ja kati LarMan kuVa-arkiSto 
ja Sari SaVeLa

kati ja heikki larma 
luotsaavat healing rooms 
-rukousklinikkaa kouvolassa. 
larmat iloitsevat eri 
seurakunnista tulevien 
rukoilijoiden hyvästä 
keskinäisestä yhteydestä 
ja mahdollisuudesta yhdessä 
välittää Jumalan rakkautta 
eteenpäin. 

Yh
teyttä ja ystävyyttäyli rajojen

Kuvassa Kouvolan ev.lut. seurakunnan nuorisotalo, jonka tiloissa Kouvolan Healing Room 
toimii.

Heikki ja Kati Larma
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Kun kasvamme profetian 
lahjan käytössä, muodostuu 
se meissä profeetallisuudeksi, 
jossa voimme saada Jumalalta 
ilmestyksen hengessä 
Raamatun sanoja ihmisten 
elämän tilanteisiin. Ne ovat 
kuin majakan valo
ja uusi tie saajilleen.

Joku on joskus sanonut osu-
vasti: ”Kristityt ovat erikoi-
sia ihmisiä, he näkevät vas-

ta kun sulkevat silmänsä.” Onko 
olemassa näkymätön maailma, 
tuntematon ulottuvuus, josta ih-
misen tulisi olla tietoinen? Kyllä 
on. Sitä kutsutaan Jumalan todel-
lisuudeksi, josta kaikki on saanut 
alkunsa, josta ihmisten tulisi olla 
enemmän tietoisia kuin siitä to-
dellisuudesta, jonka he näkevät ja 

kokevat luonnollisilla aisteillaan. 
Ihmiselle on luonnollista olla yh-
teydessä Jumalan maailmaan, va-
litettavasti me olemme etäänty-
neet siitä elämäntavasta johon 
meidät alunperin luotiin. 

luonnollinen 
yliluonnollisuus
Raamatun mukaan ihminen luo-
tiin Jumalan yhteyteen paratiisiin. 
Ihmiselle annettiin kyky kuulla 

ja ymmärtää Jumalaa sisimmäs-
sään, ihmisen hengessä, kuten 
Raamattu sen ilmaisee. Ihminen 
on siis hengellinen luomus, jolla 
on kyky olla yhteydessä Luojaan-
sa. Paratiisissa ihminen eli jatku-
vasti Jumalan läsnäolossa. Tuo 
yliluonnollinen tila oli ihmiselle 
luonnollinen tila. 

Ihmisen lankeemuksesta, jos-
sa hän epäuskossa epäili Jumalan 
antamia ohjeita, seurasi paratiisis-
ta ja Jumalan välittömästä lähei-
syydestä karkotus. Myös ihmisen 
kyky kuulla ja ymmärtää Jumalaa 

alkoi heiketä sitä mukaan kun ih-
misen ajatukset etääntyivät Juma-
lasta ja hänen läheisyydestään. 

Jotta ihminen ei kokonaan ka-
dottaisi kosketustaan Jumalaan, 
valitsi Jumala äänekseen ihmi-
siä, joille hän puhui kuultavalla 
äänellä, sekä unissa että näyissä. 
Heitä alettiin kutsua näkijöik-
si, profeetoiksi, joilla oli sana Ju-
malalalta joko siihen hetkeen tai 
tuleviin tapahtumiin. Näitä pro-
feettoja, Jumalan erityisiä sanan-
saattajia, oli koko Vanhan Tes-
tamentin ajan aina Kristuksen 
tuloon saakka. 

Kristuksen kuoleman ja ylös-
nousemuksen jälkeen Jumala lä-
hetti Pyhän Hengen seurakunnal-
le. Tämän Hengen vuodatuksen 
jälkeen profeettojen toimintata-
paan tuli selkeä muutos, heidän 
toimintansa liitettiin osaksi Kris-
tuksen perustamaa seurakuntaa. 
Nyt he eivät olleet enää ”yksinäi-
siä erämaan vaeltajia” vaan palve-
livat seurakuntaa yhdessä apos-
tolien, paimenien, opettajien ja 
evankelistojen kanssa. Tämän li-
säksi jokaiselle, joka uskoi Kris-
tukseen pelastajanaan, annettiin 
takaisin kyky olla yhteydessä Ju-
malaan Pyhän Hengen kautta ja 
kuulla Jumalaa hänen sanassaan 
ja sisimmässään eli hengessään. 
Alkoi uusi aika, Pyhän Hengen 

Profeetallisuus 
– Jumalan maailman näkeminen ja kuuleminen
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Kolumni

Mikä 
on ihme?

Eräänä päivänä pohdin eräässä Facebook-keskuste-
lussa ihmeen määritelmää. Jotkut keskustelijat oli-
vat valmiit leimaamaan ihmeiksi kaikki yllättävät tai 

poikkeavat tapahtumat päivän aikana. toiset taas eivät 
uskoneet ihmeisiin ja kolmannet ajattelivat, että ihme on 
Jumalan tekemä poikkeus luonnonlakeihin. Mikään näis-
tä ei kuitenkaan vastaa raamatun näkemystä ihmeistä.

Jotkut käyttävät parantumisihmeisiin kriteeriä, jonka 
mukaan tapahtumalle ei saa olla mitään inhimillistä seli-
tystä. toisaalta saatetaan todeta, että ”tätä ei pystytä se-
littämään, mutta ehkä selitys löytyy myöhemmin, Juma-
lasta ei kuitenkaan ole kyse”.

teologian tohtori Wayne Grudemin määrittelee ihmeen 
mielestäni osuvasti: ”ihme on vähemmän yleinen Juma-
lan toiminta, jossa hän herättää ihmisissä kunnioittavaa 
pelkoa ja ihmetystä sekä antaa todistuksen itsestään.” tä-
mä määritelmä ottaa huomioon raamatun maailmanku-
van, jossa Jumala vaikuttaa aktiivisesti.

Jotkut määrittelevät ihmeen ”tapahtumaksi, jota on 
mahdoton selittää luonnollisilla tekijöillä”. se sisältää kui-
tenkin ongelmia, koska sen mukaan 1) Jumala ei ole ih-
meen aiheuttaja, 2) hän ei käytä luonnollisia tekijöitä toi-
miessaan epätavallisella tavalla ja se 3) olettaa, että Ju-
mala on maailman ulkopuolella.

Ihmeen määrittely ”luonnonlaista 
poikkeavaksi tapahtumaksi” tai nii-
den vastaiseksi toiminnaksi ei myös-
kään perustu raamatulliseen maail-
mankuvaan, koska se sisältää ajatuk-
sen siitä, että luonnonlait toimivat 
erillään Jumalasta. sitä vastoin raa-
mattu toteaa, että Jumala antaa sa-
teen ihmisille (Matt. 5:45), saa ruo-
hon kasvamaan (Ps. 104:14) ja pitää 
kaikkea yllä hänen sanansa voimalla 
(Hebr. 1:3).

Itse asiassa ihmeistä puhuminen kertoo maailmakuvas-
ta, jossa luonnollinen ja yliluonnollinen erotetaan toisis-
taan. raamatun kirjoittajat eivät käyttäneet sanaa ihme 
siinä merkityksessä. he käyttivät sanaa merkki, joka viit-
taa johonkin toiseen, erityisesti Jumalan toimintaan. ih-
me tarkoittaa tapahtumaa, joka saa ihmiset hämmästyk-
sen ja ihmetyksen valtaan. Voimalliset teot merkitsee ta-
pahtumaa, joka sisältää suuren jumalallisen voiman.

Raamatun kirjoittajat käyttivät usein ilmaisua ih-
meet ja merkit, kun he viittasivat ihmeisiin (2. Moos. 7:3; 
5. Moos. 6:22; Ps. 135.9; Apt. 4:30; 5:12; Room. 15:19) nämä 
sanat eivät tarkoita ihmettä siinä merkityksessä, että jo-
kin tunkeutuu toisesta maailmasta tähän maailmaan. ne 
ovat viestejä siitä, että Jumala vaikuttaa tässä todellisuu-
dessa. raamatullisessa kosmologiassa taivas ja maa eivät 
ole vastakohtia toisilleen, vaan sivuavat toisiaan. Jumala 
loi maailman ja toimii edelleen aktiivisena sen keskellä.

ari puonti
Kirjoittaja on 

Healing Rooms ry:n 
hallituksen puheenjohtaja 

ja pastori.

 

ihme tarkoittaa 
tapahtumaa, 

joka saa ihmiset 
hämmästyksen 
ja ihmetyksen 

valtaan. 

aika, profeetallisuuden aika, jos-
sa Jumala puhuu jälleen ihmi-
selle ja on ihmisessä jatkuvasti 
läsnä. 

ihmisen hengen 
herääminen
Raamatun opetuksen mukaan 
ihminen on olemukseltaan hen-
kinen, sielullinen ja fyysinen 
olento, josta tulee hengellinen 
sillä hetkellä, kun Jumalan Hen-
ki täyttää hänen henkensä jäl-
leen. Kutsumme tätä tapahtu-
maa uudestisyntymiseksi. Se ei 
ole jälleensyntyminen, vaan si-
tä, että ihmisen henki herää tie-
toiseksi Jumalasta. Heräämisen 
seurauksena ihminen alkaa et-
siä Jumalaa ja avaa sisimpänsä 
Jumalalle ja kutsuu hänet elä-
mänsä, sisimpänsä hallitsijaksi. 
Usein ihminen myös kokee syn-
nintuntoa siitä, että on erossa Ju-
malasta ja että hän tehnyt asioita 
Jumalaa vastaan. Ihminen etsii 
anteeksiantamusta. 

Uudestisyntymisessä ihminen 
saa uuden ulottuvuuden, kun 
hänen henkensä on herännyt ja 
täyttynyt Pyhällä Hengellä. Ih-
misestä tulee hengellinen, hänel-
lä on kyky vastaanottaa Pyhän 
Hengen vaikuttamia erilaisia 
hengellisiä lahjoja, armolahjoja. 
Rukoilijalle yksi tärkeimmistä 
armolahjoista on profetian lahja, 
jonka kautta saamme rohkaise-
via sanoja ja kuvia (ilmestyksiä) 
toinen toisillemme. Kun kas-
vamme tämän lahjan käytössä, 
muodostuu se meissä profeetal-
lisuudeksi, jossa voimme saada 
Jumalalta ilmestyksen hengessä 
Raamatun sanoja ihmisten elä-
män tilanteisiin. Ne ovat kuin 
majakan valo ja uusi tie saajil-
leen. 

Profeetallisuus edellyttää 
raamatun tuntemusta
Profeetan tehtävä oli olla Juma-
lan puhemies, hän toi ihmisten 
tietoon Jumalan ajatuksen ja nä-
kemyksen siitä hetkestä tai tu-
levasta. Profeetta elää Jumalan 
todellisuudessa. Yksi Raama-
tun merkittävimpiä profeettoja 
oli Sakarja. Jeesus ja Uusi Tes-
tamentti lainaavat hänen pro-
fetioitaan peräti yli 40 kertaa, 
enemmän kuin minkään toisen 
profeetan profetioita. Hänelle 
annettiin yhden yön aikana pe-

räti kahdeksan näkyä. Näemme 
Sakarjan kirjan neljännen lu-
vun alussa, kuinka Jumala herät-
tää profeetan näkemään taivaan 
todellisuuden. Hän oli hereil-
lä, mutta sanoo: ”Herran enke-
li herätti minut, niin kuin joku 
herätetään unestaan.” Sakarja 
siis herätettiin toisesta todelli-
suudesta toiseen todellisuuteen, 
jossa hänen hengelliset silmän-
sä avattiin Jumalan maailmal-
le. Sanoisinkin, että herätys on 
heräämistä Jumalan todellisuu-
teen ja sen välittämistä tähän ai-
kaan. Uskon, että jokainen kris-
titty on kutsuttu jo hengellisen 
perimänsä tähden elämään Ju-
malan todellisuudessa sellaisel-
la tavalla, että hän on kykenevä 
välittämään Jumalan ajatuksen 
ja tahdon tähän aikaan. Tämä 
edellyttää, että vietämme run-
saasti aikaa Jumalan sanan kans-
sa ja rukouksessa. Ei tule unoh-
taa, että Raamatun kirjoituksista 
25 % on profetiaa. Ollaksemme 
profeetallisia, meidän on tun-
nettava Raamattua. 

Vanhan testamentin profeetat 
täyttivät kolme tunnusmerkkiä. 
He opettivat Jumalan teitä, he 
kertoivat tulevaisuuden tapahtu-
mista ja he tekivät yliluonnollisia 
selittämättömiä ihmeitä. Jeesus 
myös täytti nämä kolme kritee-
riä, siksi häneltä usein kysyttiin: 
”Oletko sinä se profeetta?”.

Jumalan äänen 
kuulemisessa kasvaminen
Voimme siis sanoa, että profee-
tallisuus on jotain, mikä syntyy 
Pyhän Hengen työn kautta, kun 
elämme Hengessä. Se ei ole jokin 
yksittäinen hetki, vaan elämän-
tapa, joka muodostuu ilmapii-
riksi, jota Jumalan lähellä elävät 
ihmiset kantavat. Odotan ja ru-
koilen, että me kaikki, sen salai-
sen elämän tähden, jota elämme 
Jumalan kanssa, voisimme ol-
la ihmisiä, jotka välittävät 
ihmisille opetuksen 
Jumalan teistä, tule-
vaisuuden tapahtu-
mista ja Jumalan 
ihmeistä. Täyt-
tyköön rukousil-
tamme vapaudes-
ta, jossa voimme 
rohkeasti odottaa Ju-
malan puhuvan kaut-

tamme toinen toisillemme. Ol-
kaamme alttiita palvelemaan ja 
siunaamaan kätten päälle pane-
misen kautta toisiamme. Jumala 
haluaa puhua kauttasi, ole avoin 
Pyhän Hengen vaikutukselle. 

Kun elämämme on sellais-
ta, jossa vietämme paljon aikaa 
Jumalan edessä rukouksessa, 
alamme kasvaa Jumalan äänen 
kuulemisessa hyvinkin vaihte-
levissa tilanteissa. Hengellinen 
erottelukykymme kasvaa sanan 
ja Hengen kautta. Voimme olla 
työpaikalla ja saada sanoja ih-
misille. Voimme olla tekemisis-
sä jopa tuntemattomien ihmis-
ten kanssa ja yhtäkkiä Jumalan 
Henki alkaa puhua meille ihmi-
sistä ja heidän tarpeistaan. Näin 
kävi Jeesukselle kaivolla, kun 
hän kohtasi Samarialaisen nai-
sen. Tai kun hän oli Jerusalemis-
sa suuressa veden juhlassa, jos-
sa seitsemän päivän jälkeen hän 
koki, kuinka ihmisillä oli jano, ja 
huusi sanoman koko kaupungil-
le: ”Jos jollakin on jano, tulkoon 
ja juokoon, minä annan hänelle 
elävää vettä.” Meistä voi tulla to-
dellisia Jumalan äänen välittäjiä, 
jos kurottaudumme kohti Juma-
lan läheisyyttä. Tätä seurakun-
ta tarvitsee, maamme tarvitsee, 
me tarvitsemme, minä tarvitsen. 
Olkaamme rohkeita lähesty-
mään Jumalaa, hänellä on paljon 
sanottavaa meille ja kauttamme 
ihmisille, joiden kanssa olem-
me päivittäin. Hän kutsuu meitä 
lähelleen, niin lähelle, että pel-
komme katoavat ja meistä tulee 
rakkauden täyttämiä ääniä tuo-
mion sijaan, profeetallisia kuis-
kauksia, joissa on jumalinen voi-
ma ja valta. 

Ei ihme, että Mooses huudah-
ti: ”Oi, jospa kaikki Herran kan-
sa olisi profeettoja”.

antero Laukkanen,
Kirjoittaja on pastori, 
Majakka-seurakunta,

sosiaalineuvos

Meistä voi tulla todellisia 
Jumalan äänen välittäjiä, 
jos kurottaudumme kohti 
Jumalan läheisyyttä. 
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steven ja helen andersson 
Glasgowsta saivat näyn 

healing roomista vuonna 
2004. kuluneen seitsemän 
vuoden aikana skotlantiin 
on syntynyt neljäkymmen-
tä healing roomia ja usei-

ta uusia rukousklinikoita 
on syntymässä. healing 

roomin syntymistä edelsi 
viiden vuoden ajanjakso, 
jonka aikana andressonit 
synnyttivät yli seurakun-

tarajojen kulkevan rukous-
liikkeen. tämä loi 

vakaan pohjan 
healing room -työlle. 

Steven Andersson 
sai Pyhän Hen-
gen kasteen vuon-

na 1987 opiskellessaan bap-
tistipastoriksi. Jotain hänen 
sisällään syttyi palamaan. Kun 
Stevenin seurakunnassa alettiin 
rukoilla sairaiden puolesta, kol-
mannes seurakuntalaista läh-
ti pois. Tämä ei lamaannuttanut 
Steveniä, vaan hän jatkoi sinnik-
käästi rukousta sairaiden puo-
lesta. Kun Steven oli toiminut 
12 vuotta pastorina, hän ja hä-
nen vaimonsa Helen kokivat ajan 
täyttyneen. Oli aika ottaa uskon 
askel. Steven ja Helen jättäytyivät 
tyhjän päälle, uskon varaan, kun 
Steven sanoutui irti seurakunta-
työstä. Vuodesta 1999 alkaen he 
loivat yhteyksiä ja suhteita pasto-
reihin ympäri Skotlantia ja käyn-
nistivät kattavan rukousverkos-
ton Skotlannin puolesta. 

tulevaisuuden Jumala
Helen kertoo käyneensä pitkän 
kasvun tien isovanhempien kas-

vattamasta tytöstä monien me-
netysten kautta tähän päivään. 
Nuorena hän menetti kaksi velje-
ään, toisen epileptiseen kohtauk-
seen ja toisen vuorikiipeilyonnet-
tomuudessa. Samoihin aikoihin 
kuoli oma isä. Lapsuuden kodis-
taan Helen ei juurikaan saanut 
eväitä omaan elämäänsä. Hän 
haluaakin rohkaista jokaista, jo-
ka kamppailee menneisyytensä 
kanssa. Jumala ei katso niinkään 
menneisyyteesi, vaan Hän on tu-
levaisuuden Jumala. Hän halu-

aa nostaa sinut kutsuu-
si riippumatta siitä mistä 

tulet. 
– Jos Herra saattoi ottaa 

minut käyttöönsä, Hän voi ot-
taa kenet tahansa ja käyttää mi-

hin tahansa. Luota vain Herraan, 
sillä Hän on hyvä, Helen toteaa.

englannista sytyke työhön
Englannissa käynnistettiin Hea-
ling Room -työ vuonna 2003. 
Healing Roomin kansainväli-
sen työn johtajat, Cal ja Michel-
le Pierce Yhdysvalloista, pitivät 
Englannissa samana vuonna kon-
ferenssia, johon myös Andersso-
nit osallistuivat. Seuraavana ke-
sänä Anderssonit kävivät Healing 
Roomin peruskoulutuksen Spo-
kanessa, Washingtonissa. Näiden 
tapahtumien seurauksena Hea-
ling Room käynnistyi Skotlannis-
sa vuonna 2004. 

– On ollut ihmeellistä nähdä, 
kuinka vapaaehtoiset lähtevät 
liikkeelle, kasvavat Jumalan tun-

temisessa ja rakastavat Jeesusta 
yhä enemmän, Anderssonit iloit-
sevat. Tällä hetkellä Steven ja He-
len Andersson johtavat Skotlan-
nissa noin 40 Healing Roomia, 
joissa palvelee yli 500 vapaaeh-
toista. 

Yksi Skotlannin Healing Roo-
min erityispiirre on, että palve-
lutyössä on mukana paljon pa-
riskuntia. Noin kolme neljäsosaa 
johtajista on pariskuntia. Johta-
jat kokoontuvat kahdesti vuodes-
sa yhteen saamaan rohkaisua ja 
vahvistumaan siinä näyssä, jonka 
ovat Herralta saaneet.

menneistä kokemuksista 
hyötyä
– Jumala tuntee historiamme ja 
hyödyntää sitä. Baptistipastorina 
työskentely on valmistanut mi-
nua eniten tähän työhön, jota nyt 
teen. Pastorin tausta auttaa mi-
nua rukoilemaan sairaiden ja eri 
tavoin haavoittuneiden puoles-
ta. Monen vuoden kokemus pas-
torina auttaa minua myös seiso-

jeesuksen jalanjäljissä

Skotlannissa

Steven ja Helen Andersson 
johtavat Skotlannissa yli 40 
Healing Roomia.

Healing Room johtajat rukoilevat toistensa puolesta. Johtajat kokoontuvat yhteen kahdesti vuodessa jakamaan kokemuksiaan ja saamaan rohkaisua 
toinen toisiltaan.
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maan heidän rinnallaan hyvinä ja 
vaikeina aikoina. Jos he eivät pa-
rane, rakastamme heitä edelleen. 
Toiseksi rukousverkoston raken-
taminen loi yhteydet valmiiksi 
Healing Roomin syntymistä var-
ten, Steven kertoo.

rukouskutsuja kaduilla
ja ostoskeskuksissa
Healing Roomit toimivat pää-
sääntöisesti samoilla periaatteilla 
kaikkialla maailmassa. Skotlannin 
erityispiirteenä on, että monil-
la paikkakunnilla tiimit menevät 
ennen rukousklinikan avaamis-
ta ulos jakamaan ihmisille esit-
teitä ja kutsuja tulla rukoiltavak-
si. Kaksi Healing Roomia toimii 
ostoskeskuksen yhteydessä, jo-
ten kutsuttavia riittää. Esitteitä 
jaetaan myös postilaatikkoihin. 
Skotlannissa useampi Healing 
Room -klinikka on auki myös 
päivisin, vaikka suurin osa klini-
koista onkin avoinna iltaisin.

seuraa Jeesusta
Anderssonit haluavat rohkaista 
Suomen Healing Roomissa palve-
levia vapaaehtoisia. 

– Yksinkertaisesti rohkaisem-
me jokaista seuraamaan Jeesusta 
Kristusta. Tee mitä hän teki. Pa-
ranna sairaat ja julista evankeli-
umia. Hän odottaa, että nouset 
esiin ja astut siihen auktoriteet-
tiin, jonka Hän on sinuun asetta-
nut.

– Healing Room on meille suu-
ri ilo, sillä saamme tehdä asioita, 
joita Jeesus teki ja saamme myös 
nähdä työn hedelmää, jota Hän 
lupasi. Hyvin erityinen lahja on 
eri seurakuntien kristittyjen väli-
nen yhteys. Se on rohkaissut mei-
tä uskossa Jumalaan ja vahvis-
tanut odottaessamme herätystä 
kansakuntaamme, Steven ja He-
len Andersson sanovat lopuksi.

teksti ja kuvat: SuSanne Laitinen

”on ollut ihmeellistä 
nähdä, kuinka 
vapaaehtoiset 

lähtevät liikkeelle, 
kasvavat Jumalan 

tuntemisessa ja 
rakastavat Jeesusta 

yhä enemmän.” 

Skotlannin Healing 
Roomit aloittivat ke-
väällä 2011 vankila-

käynnit. Rukoustiimit ovat 
rakentaneet yhteistyötä eri 
vankiloiden kanssa ja tiimeille 
on avautunut niissä mahdolli-
suus rukoilla vankien tarpei-
den puolesta. Matkallamme 
pääsimme mukaan vankila-
vierailulle.

Lähestymme skotlantilaisen 
vankilan portteja. Seisomme 
parkkipaikalla ja kastumme 
vesisateessa, kun odotamme, 
että meille avataan ovi. Yk-
si monista ovista, joiden lä-
pi kuljemme seuraavien pa-
rin tunnin aikana. Huomaan 
jännittäväni: Mitä minulla 
on sanottavaa skotlantilaisil-
le vangeille? Mitä tulisimme 
kohtaamaan muurien sisällä? 
Vankilan diakoni ottaa mei-
dät ystävällisesti vastaan ja 
seuraamme häntä pitkiä käy-
täviä pitkin kohti vankilan 
kappelia, jossa rukoustilanne 
järjestetään. Kappeliin tultu-
amme kohtaamme jo ensim-
mäiset vangit, jotka järjestele-
vät kahvikattausta valmiiksi. 
Tilaisuus on näille vangeil-
le merkittävä piristys vanki-
lan arkeen. Tässä vankilassa 
Healing Roomin tiimi vierai-
lee kerran kuukaudessa. Vuo-
rovaikutus ulkomaailman 

kanssa on tervetullutta mie-
hille, jotka ovat istuneet vuo-
sia linnassa. Sisään saapuu 
vähitellen muitakin vankeja 
ja siirrymme yhteiseen kahvi-
pöytään. 

Steven ja Helen avaavat 
luontevasti tilaisuuden 
ja huumori ja lämpö 
valtaavat huoneen. 
Aluksi kerrom-
me hieman itses-
tämme ja Hea-
ling Room -työstä 
Suomessa. Puhun 
lyhyesti ja kerron, 
että on hienoa pääs-
tä tapaamaan heitä ja että 
voimme myöskin tänään ru-
koilla heidän puolestaan. Nä-
en monien miesten silmistä, 
että tilanne koskettaa heitä 
jo ennen mitään rukouksia. 
Monien historia on rankka 
ja pelkkä rakkaudellinen il-
mapiiri avaa sydämiä. Lyhyen 
keskustelun jälkeen jakaan-
numme kahteen rukoustii-
miin ja menemme sermien 
taakse, jotka on nostettu kap-
pelin nurkkaan. 

Seuraavan reilun tunnin 
aikana rukoilemme useiden 
vankien puolesta kahden tii-
min voimin. Yksi kerrallaan 
he tulevat sermin taakse ja 
kertovat rukousaiheitaan. Ru-
koustilanteen kuluessa pöytä-

kunnassa jatketaan yhteisellä 
Raamattu-hetkellä ja keskus-
telulla diakonin johdolla. Ti-
lanne jättää meihin lähtemät-
tömän vaikutuksen. Jeesus 
koskettaa jokaista eri tavoin 
– yksilöllisesti. Kuulemme 

erilaisista elämänkoh-
taloista ja mennei-

syyden taakoista. 
Kohtaamme le-
vottomuutta ny-
kytilasta, mutta 
myös unelmia 

tulevaisuudesta. 
Mitä voisin tehdä, 

kun vapaus viimein 
koittaa? Rukoilemme ja 

siunaamme jokaista. 
Aika kuluu kuin siivillä ja 

pian meidän onkin jo aika 
lähteä. Hyvästelemme mie-
het, jotka kiittävät meitä vie-
railustamme – sitten kuukau-
den päästä jälleen rukoustiimi 
saapuu. Me lähestymme van-
kilan portteja ja kävelemme 
ovesta ulos vapauteen. Van-
kilassakin voi olla vapaa, jos 
Jeesus saa tehdä vapaaksi.

Ulkona sade jatkuu ja kä-
velemme autolle. Mielessäni 
ovat yhtäkkiä ne monet suo-
malaiset vankilat, joissa on 
samanlaisia elämäntarinoita 
ja tarvetta rukoukselle. 

teksti: Markku Laitinen 

Kerran kuukaudessa vankilassa

monien 
historia on 

rankka ja pelkkä 
rakkaudellinen 
ilmapiiri avaa 

sydämiä.

– Älä katso menneisyyteesi, sillä Jumala on tulevaisuuden Jumala, 
Helen toteaa.

Yhteiskunta on jakaantunut entistä selvemmin hyvä- ja huono-osaisiin Skotlannissa. Köyhyys ja yltäkylläisyys näkyvät katukuvassa rinnakkain.
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AVAAMME nÄKÖALoJA
www.cimson.fi

Säiliöt ja
paineastiat

www.estanc.fi  

Healing
Rooms

liity kannatusjäseneksi
Kannatusjäsenenä tuet rukoustyötä 
parantumisen puolesta suomessa.  
liity netin kautta  
www.healingrooms.fi/ tilaukset 
ja maksa 35 euroa tilille 578010-
220684 (viite 55). Voit myös  
laittaa postikortin toimistoon  
healing rooms Finland ry, Pl 86, 
02601 espoo ja maksaa jäsenmak-
sun tilille. 

healing room -työ 
suomessa
healing room Finland ry:n tili on 
Fi44 5780 1020 0206 84 viite 110

hrF ry Markku ja susanne laitisen 
lähettäjätili on Fi26 5780 0720 3662 
80 viite 770 

tilaa ilmainen 
sähköpostitiedote 
tiedotamme kuukausittain healing 
room -työn etenemisestä sähköi-
sellä tiedotteella, jonka voit sitou-
muksetta tilata omaan sähköpostii-
si osoitteesta 

www.healingrooms.fi  
linkki tilaukset, liity healing roomin 
sähköpostilistalle. 

näin pysyt ajan tasalla parantumis-
palvelun leviämisestä suomessa.

tilaa healing rooms 
-lehti omaan kotiisi
Voit tilata healing rooms 
-tiedotuslehden omaan kotiisi 
osoitteesta www.healingrooms.fi , 
linkki tilaukset, healing rooms lehti 
tai postitse osoitteella: 
healing rooms Finland ry, 
Pl 86, 02601 espoo. Vapaaehtoi-
nen maksu on 10 euroa vuodessa. 
lehti tiedottaa healing room -työn 
etenemisestä suomessa ja maail-
malla ja opettaa parantumisesta. 

KRIS VALLotton &
BILL JoHnSon: 
Elämä Kuninkaan perheessä
näetkö itsesi kerjäläisenä, joka 
joutuu taistelemaan kaikesta vai 
Kuninkaan lapsena, jolla on jo 
kaikki taivaan resurssit käytössään? 
Kris Vallotton ja Bill Johnson 
vievät kirjassaan löytöretkelle 
todelliseen identiteettiisi, johon 
Jeesus on sinut lunastanut ristillä. 
tilaa kirja hintaan 24 e/kpl + 
toimituskulut 3,50 e. 

tilaukset nettisivun kautta www.healingrooms.fi tai sähköpostitse tilaukset@healingrooms.fi 
tai puhelimitse p. 045 312 5001

tilaa nyt!

Uutuus!

tiesitkö, että sinunkin us-
kosi voi kasvaa. Jeesuksen 
sanojen mukaan sinapin-
siemenenkin verran uskoa 
voi siirtää vuoria, joten jos 
meillä olisi paljon uskoa 
voisimme nähdä suuriakin 
ihmeitä omassa ja muiden 
ihmisten elämässä. 

l
Jotkut uskovat, että uskon 
määrä on vakio, mutta näin ei 

ole. Jokaisen usko voi kasvaa aivan 
kuten seuraava jae kertoo:

Me olemme velvolliset aina kiit-
tämään Jumalaa teidän tähtenne, 
veljet, niin kuin oikein onkin, koska 
teidän uskonne runsaasti kasvaa ja 
keskinäinen rakkautenne lisääntyy 
itse kussakin, kaikissa teissä, 
(2. Tess. 1:3)

Älä siis murehdi, jos sinulla nyt 
on vähän uskoa. sinun uskosi voi 
kasvaa ja Jumala haluaa rohkaista 
meitä kasvamaan uskossa ja hän 
ilahtuu kun näin tapahtuu! Jeesus 
innostui aina, kun näki jossakin us-
koa (esim. Matt 8:10). Jumala ei ole 
tehnyt asiaa vaikeaksi, vaan Juma-
lan sana kertoo selkeästi, miten us-
komme voi kasvaa. 

Ensiksi meidän täytyy ymmär-
tää mistä usko tulee. raamattu sa-
noo, että usko tulee kuulemises-
ta ja kuuleminen Kristuksen sanan 
kautta (Room 10:17). usko tulee siis 
Jumalan sanasta. uskosi kasvaa, 
kun kuulet tai luet Jumalan sanaa. 
usko ei kasva itsestään. on turha 
odottaa, että yhtenä päivänä huo-
maat yhtäkkiä uskosi kasvaneen. 
näin ei tapahdu. 

toiseksi meidän on ymmärret-
tävä, että Jumalan sana on siemen. 
se synnyttää uskoa, joka kasvaa, 
kun se kylvetään hyvään maape-

rään. hyvä maaperä on sama kuin 
vastaanottavainen ja avoin sydän.
näin ollen Jumalan sana antaa 
meille yksinkertaisen ja selkeän 
vastauksen siihen miten uskomme 
voi kasvaa. tässä yksinkertaiset oh-
jeet:

1. Etsi ensin raamatusta kohtia, 
jotka liittyvät asiaan tai aiheeseen, 
jossa haluat uskosi kasvavan. Jos 
esimerkiksi haluat lisää uskoa pa-
rantumiseen voit valita esimerkik-
si Ps. 103:3 Hän, joka antaa kaik-
ki sinun syntisi anteeksi ja parantaa 
kaikki sinun sairautesi. Jos taas halu-
at uskosi vahvistuvan talouden alu-
eella, seuraava sanan kohta on lois-
tava: Mutta minun Jumalani on rik-
kautensa mukaisesti täyttävä kaikki 
teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kris-
tuksessa Jeesuksessa. (Fil. 4:19).

2. Seuraavaksi ala puhua valitse-
maasi sanaa tai lupausta itsellesi 

ääneen tai mielessäsi. ota se vas-
taan sydämeesi, nauti siitä ja mie-
tiskele sitä ajan kanssa. Älä siis vain 
toista tyhjää lausetta, vaan ota sana 
vastaan Jumalan lupauksena tai sa-
nana juuri sinulle, nauti ja kiitä siitä.

3. Jatka, äläkä lopeta, vaikka et he-
ti näkisikään tulosta. sana synnyt-
tää aina uskoa ja sanan mukaista 
hedelmää, mutta aivan kuten luon-
nolliset siemenet, kasvu tapahtuu 
asteittain ja osittain näkymättö-
missä. sanan mukaan uskon tulok-
set saadaan kärsivällisyyden kaut-
ta: ...ettette kävisi vel-
toiksi, vaan että teistä 
tulisi niiden seuraa-
jia, jotka uskon ja kär-
sivällisyyden kautta 
perivät sen, mikä lu-
vattu on (Hepr. 6:12).

Jumalan valta-
kunnassa asiat ta-
pahtuvat aina ensin 

hengessä ja sitten näkyvässä maa-
ilmassa. Jumala loi sanallaan (nä-
kymätön) koko näkyvän maailman 
ja myös ylläpitää sitä sanansa voi-
malla. Jokainen Jumalan sanan lu-
paus sisältää tarpeeksi voimaa teh-
däkseen juuri sen, mitä se lupaa. 

näin voit siis kasvaa uskossa 
elämäsi eri alueilla, ja kun uskosi 
kasvaa niin myös tulokset näkyvät. 
ota siis heti tänään kiinni niistä Ju-
malan lupauksista, joita tarvitset ja 
ala innolla kylvää. saat nähdä iha-
nia ja ihmeellisiä tuloksia elämäs-
säsi. anna sanan synnyttää itses-

tään uskoa ja uskon 
synnyttää itsestään 
ihmeitä! se toimii!

jan CederCreutz
Kirjoittaja on 

Suur-Helsingin 
kristillisen koulun 

rehtori

Uskosi voi kasvaa!

BILL JoHnSon: Maan 
päällä niin kuin taivaassa 
haluatko oppia elämään 
Pyhän hengen johdatuksessa 
ihmeiden täyttämää elämää? 
Bill Johnsonin kirja Maan päällä 
niin kuin taivaassa rohkaisee sinua 
astumaan yliluonnolliseen Jumalan 
maailmaan. tilaa kirja hintaan 
22 e/kpl + toimituskulut 3,50 e.

Worship UnLtd: Breath
laadukas ylistyslevy sisältää 
14 ylistykseen ja Jumalan läsnä-
oloon johdattavaa kappaletta. 
Kappaleet lauletaan suomen-, 
ruotsin- ja englanninkielellä. 
levyllä on mukana laulajia ja 
muusikoita eri seurakunnista. Ylis-
tystä johtavat muun muassa Junnu 
aaltonen, terhi harper ja Marjukka 
rintamäki. tilaa cd hintaan 20 e/kpl 
+ toimituskulut 3,50 e.

Healing
Rooms
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Espoo – Leppävaara
albergan kartano, 
Sokerilinnantie 7 B
tiiStait

Espoo – Matinkylä
Matinkartano (terveyskeskuksen 
vieressä), 
Matinkartanontie 16 B
tiiStait/aloitus 25.10.

Helsinki – Itä
kontulan lähiöasema, 
kontulan ostari
keSkiViikot 

Helsinki – Pasila
päiväkoti agape, 
palkkatilantori 1 L, 
Länsi-pasila 
torStait

Hämeenlinna
Läntinen lähiökeskus, 
Sammontie 4
joka toinen perjantai, 
parilliset viikot

Joensuu
pelastusarmeijan tilat, 
kirkkokatu 17 (sisäänkäynti 
Suvantokadun puolelta)
joka toinen tiiStai, 
parilliset viikot

Jyväskylä
nuorisotalo Café Center, 
Gummeruksenk. 13
joka toinen perjantai, 
parilliset viikot

Jämsä
rukouksen talo, 
Säterintie 2, 2. krs
Maanantait

Järvenpää
kristillinen koulu, 
Sibeliuksenväylä 42
joka toinen torStai, 
parittomat viikot

Kerava
eeronkulma, eerontie 1 a
joka toinen Maanantai, 
parilliset viikot

Kotka
Hovinsaaren seurakuntatalo, 
ruununmaank. 3
joka toinen tiiStai, 
parittomat viikot

Kouvola
nuorisotalo, Marjoniementie 7
joka toinen tiiStai, 
parilliset viikot 

Lappeenranta
Sammontorin asukastila, 
Sammontori 2
joka toinen keSkiViikko, 
parilliset viikot 

Lapua 
Sävelsiivet, kustaa tiituntie 1 
joka toinen torStai, 
parittomat viikot 

Lieto
Liedon vanha seurakuntatalo, 
Hyvättyläntie 19
joka toinen Maanantai, 
parilliset viikot

Lohja
karstuntie 2 a 4
joka toinen torStai, 
parilliset viikot 

nurmijärvi
Vanha pappila, pappilantie 1
joka toinen Maanantai, 
parittomat viikot 

oulu
oulun vapaaseurakunnan tilat, 
kirkkokatu 34. 
Sisäänkäynti nummikadun 
puolelta.
joka toinen Maanantai, 
parittomat viikot

Salo
katrineholminkatu 9
tiiStait

Seinäjoki
keskuskatu 17
joka toinen torStai, 
parilliset viikot 

tampere
puutarhakatu 17
joka toinen tiiStai, 
parittomat viikot 

turku–Aurakatu
Församlingshemmet aurelia, 
aurakatu 18, 2. krs
joka toinen Sunnuntai,
 parittomat viikot

turku–Puistokatu
puistokatu 6 B
kerran kuukaudeSSa, 
kuukauden ensimmäinen 
keSkiViikko

Vantaa-tikkurila
Vapaaehtoistalo Viola, 
orvokkirinne 4
joka toinen perjantai, 
parittomat viikot 

Vaasa
nnkY:n tilat, kirkkopuistikko 30
joka toinen torStai, 
parittomat viikot

RUKoUSKLInIKAt

Päätoimittaja susanne laitinen tuotanto sari savela/lähdemedia oy Avustajat Jan Cedercreutz, 
antero laukkanen, else-Maj leino, ari Puonti, helena raskinen, timo saloranta ja Pentti suihkonen Ulkoasu ja 

taitto anne tervahauta/Kuvitella Kannen kuva sari savela Kustantaja healing rooms Finland ry, Pl 86 86, 
02601 espoo Paino lehtisepät oy tilaukset tilaukset@healingrooms.fi Lehden vapaaehtoinen vuosimaksu 10 e 

oP 578010-220684 viite 2008 (lehti) www.healingrooms.fi

AUKioloAJAt klo 18.30–20.30      
lisätiedot: 

www.healingrooms.fi

ILMoIttAUdU MUKAAn!

19.9. MEnnESSÄ ILMoIttAUtUMALLA KonfEREnSSIIn EdULLISEMMIn
• 19.9. saakka koko konferenssi 60 € 
• eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 50 €
• 20.9. alkaen koko konferenssi 70 €

Pääpuhujina ovat Rick ja Lori taylor 
Kalifornian Healing Roomista, jossa 
parantumisihmeet ovat todellisuutta.

tule mukaan kuulemaan rohkaisevaa 
ja innostavaa opetusta parantavasta 
rukouksesta.

PE 30.9. klo 18.30 ILtAtILAISUUS (maksuton)

LA 1.10. klo 10–17 KonfEREnSSI

  klo 18.30 ILtAtILAISUUS (maksuton)

SU 2.10. klo 9–16 KonfEREnSSI 

on läpimurtojen aika – tule mukaan!

www.healingrooms.fi
PAIKKA: Espoon helluntaikirkko, Luomanportti 8
tIEdUStELUt: info@healingrooms.fi tai p. 045-312 5001

PÄÄJÄRJEStÄJÄ: Healing Rooms finland ry.
Mukana myös:

Healing Room -koulutukset
healing room järjestää koulutusta kaikille rukoustyöstä kiinnostuneille. Koulutukses-
sa käydään läpi healing room periaatteet, raamatullinen perusta ja esitellään käytän-
nössä, miten healing room toimii. lisäksi koulutuksessa harjoitellaan rukouspalvelua 
käytännössä. Koulutukseen osallistuminen ei tarkoita sitoutumista healing room 
työhön.

l 28.–29.10.2011 healing room -peruskoulutus forssassa 
Ystävänkirkossa, turuntien 4 (sisäänkäynti tölöntien puolelta)

l 18.–19.11.2011 healing room -peruskoulutus Espoossa 
albergan kartanossa, sokerilinnantie 7.

l 27.– 28.1.2012 healing room -peruskoulutus Kuopiossa, paikka tarkentuu 
myöhemmin.

lisätietoa www.healingrooms.fi tai toimistosta p. 045-312 5001. 

Suomen ensimmäinen Healing 
Rooms -rukousklinikka avautui 
Espoon Leppävaarassa Albergan 
kartanossa lokakuussa 2006. 
Leppävaaran klinikka on avoinna 
tiistaisin klo 18.30–20.30.

Healing Room finland ry:n tiedotuslehti

Healing
Rooms
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JeeSUS on todellinen
ja Hän parantaa

 

Uudelta 
ranne-
leikkaukselta 
vältyttiin

viime joulukuussa 
healing room -illan 

päätteeksi Joensuun 
tiimiläiset rukoilivat 

tiimiinsä kuuluvan 
Jaana Pasasen 

vasemman ranteen 
puolesta. ranne parani, 

ja suunniteltu viides 
ranneleikkaus 
voitiin perua.

Minulla on vasemmassa rantees-
sa vanha jännevamma, jota on 
2000-luvun alussa leikattu kol-

me kertaa, ja syyskuussa 2010 siihen teh-
tiin vielä neljäs niin sanottu stabilointi- eli 
vakautusleikkaus. Sen yhteydessä otetussa 
röntgenkuvassa todettiin +4 mm pitkä kyy-
närluu (ulna), ja alettiin suunnitella sen ly-
hentämistä viidennellä leikkauksella, Jaana 
kertoo.

Ennen uusia tarkistuskuvia ja käsiortope-
dillä käyntiä, Jaanan käden puolesta rukoil-
tiin HR- illassa. 

– Rukouksen aikana ranteeni luut liik-
kuivat niin, että rukoilija tunsi liikkeet sor-
miensa alla. Tunsin itsekin liikkeet, ja sen 
jälkeen käsivarttani pitkin kulki kuuma Py-
hän Hengen aalto koko vartaloon, Jaana ku-
vailee tuntemuksiaan.

Kuukautta myöhemmin tammikuussa 

otetussa kontrollipuristuskuvassa kyynär-
luun pituus oli enää +2,7 mm. Ortopedin 
mukaan leikkausrajana voi pitää +4 mm. 

Jaanan mukaan ranne on nyt parantunut, 
eikä uutta leikkausta tarvita. 

– Yhden tiimiläisen kautta tuli rukousti-
lanteessa myös profeetallinen sana, että tieto 
tästä parantumisesta leviää laajemmallekin. 
Helmikuun lopulla sain sitten kertoa tapa-
uksesta Radio Dein haastattelussa, kun olin 
Joensuun paikallisseurakuntien kustanta-
massa ohjelmassa kertomassa työstäni kris-
tittynä sairaanhoitajana, Jaana toteaa. 

Jumala puhuu ja parantaa tänäkin päi-
vänä. Joensuun tiimiläisten rukouksena 
on, että he saisivat nähdä yhä enemmän ja 
voimallisemmin Hänen tekojaan HR-työn 
kautta.

teksti: eLSe Leino 
Kuva: jarMo paSanen

kaipaatko sydämeesi rauhaa, joka 
ei horju? tuntuuko elämäsi tyhjäl-
tä ja merkityksettömältä? etsitkö 
toivoa, joka kestää? voisiko usko 
elävään Jumalaan olla vastaus 
kysymyksiisi ja kaipaukseesi?

l  uskoon tuleminen tai uskon löytyminen 
tarkoittaa sitä, että ihmisen ja Jumalan väli-
nen särkynyt yhteys eheytyy. Jumala rakas-
taa jokaista luomaansa ihmistä hyvin paljon 
ja hän haluaa antaa jokaisen sydämeen pysy-
vän rauhan, kestävän toivon ja todellisen ilon. 
raamatun mukaan kukaan ihminen ei kuiten-
kaan voi olla yhteydessä Jumalaan ilman, että 
tuntee hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen. 
Jeesus on tie isän Jumalan luokse. 

sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, 
että hän antoi ainokaisen poikansa, jottei yk-
sikään, joka häneen uskoo hukkuisi, vaan hä-
nellä olisi iankaikkinen elämä. (Johanneksen 
evankeliumi 3:16)

mihin uskoontuloa tarvitaan?
ihminen luotiin alun perin yhteyteen Jumalan 
kanssa, mutta sitten syntiinlankeemus – tot-
telemattomuus Jumalaa kohtaan – erotti ih-
misen Jumalasta. ihmisen pahat teot erotta-
vat ihmisen Jumalasta edelleen. ehkä ajatte-
let, ettet ole tehnyt mitään väärää elämässäsi, 
mutta Jumalan näkökulmasta yksikin valhe 
tai ilkeä ajatus lähimmäisestä riittää. raamat-
tu nimittää meidän pahoja tekojamme syn-
niksi. Kaikki ihmiset ovat raamatun mukaan 
syntisiä, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat 
vailla Jumalan kirkkautta. (Room. 3:23) synnin 
palkka on kuolema, mutta Jumalan armolah-
ja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuk-
sessa. (Room. 6:23). syntiinlankeemus aiheutti 
syvän kuilun ihmisen ja Jumalan välille. tuon 
kuilun voi ylittää vain Jeesuksen kanssa, sillä 
Jeesus on kärsinyt meidän puolestamme syn-
nistä kuuluvan rangaistuksen. Jumala antoi ai-
noan Poikansa maailmaan sovittamaan synnit. 
Jeesus kärsi ristillä rangaistuksen koko ihmis-
kunnan pahojen tekojen tähden. Kun ihminen 
ottaa vastaan Jumalan lahjan, syntien anteek-
siantamisen, eheytyy särkynyt yhteys isään Ju-
malaan. Jumala antaa ihmisen sydämeen rau-
han, jota ei voi saada mistään muualta. 

rukoile uskonrukous
uskoontuloon ei tarvita mitään erityisiä temp-
puja. Voit vain rukoilla yksinkertaisesti Jeesus-
ta elämääsi joko omin sanoin tai seuraavasti:

”herra Jeesus Kristus, olen rikkonut Juma-
laa vastaan ajatuksin, teoin ja tekemättä jät-
tämisin. tarvitsen anteeksiantoa ja sinua. us-
kon, että olet ristillä kärsinyt rangaistuksen 
minun syntieni tähden. anna minulle anteek-
si kaikki pahat ja väärät tekoni. tahdon ottaa 
vastaan syntieni anteeksiannon. tule Jeesus 
sydämeeni asumaan. ota elämäni ohjat käsii-
si. aamen.”

Jos rukoilit koko sydämestäsi yllä olevan 
rukouksen, voit luottaa siihen, että Jeesus 
asuu nyt sydämessäsi. sinä kuulut hänelle ja 
sinä olet syntynyt uudesti ylhäältä sillä Pyhä 
henki on tullut sisimpääsi (Joh. 3:3). ala lukea 
raamattua ja ala rukoilla omin sanoin Juma-
laa, jotta voit kasvaa uskossasi. sinun kannat-
taa myös hakeutua seurakuntaan muiden us-
kovien yhteyteen.

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, 
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kai-
kille, jotka uskovat häneen. (Joh. 1:12)

teksti: Sari SaVeLa

Mitä on uskoontulo?

Elina vapautui paniikkikohtauksista

Elina oli kärsinyt vuosikausia pa-
niikkikohtauksista ja psykootti-
sista oireista. Käynti HR-klinikalla 

yli vuosi sitten johti vapautumiseen. 
‒ Seinäjoen Healing Rooms -rukous-

klinikalla pyysin, että puolestani rukoil-
taisiin, koska olin kärsinyt paniikkikoh-
tauksista 15 vuotta ja psykoottisista 
oireista 25 vuotta. Minulle lausuttiin 
profetia, jonka mukaan jokin positiivi-
nen käänne tapahtuisi elämässäni. Toi-
selta taholta tuli myös profetia, jonka 
mukaan elämäni muuttuu aivan kuin 
Lasarus nousisi kuolleista, Elina kertoo.

‒ Kului jonkin aikaa ja lääkäri poisti 
lääkkeistäni lääkkeen, jonka arveltiin ai-
heuttavan minulle paniikkikohtauksia. 

Toivuin paniikkikoh-
tauksista täysin. Pois 
otetun lääkkeen sijaan 
tuli toinen lääke, jo-
ka osoittautui niin te-
hokkaaksi, että se poisti 
kaikki sairauteni oireet. 
Ensimmäistä kertaa 25 
vuoteen olen saanut vuo-
desta 2010 lähtien elää täysin 
vapaana psykoottisista oireis-
ta, Elina iloitsee.

‒ Olen niin kiitollinen, et-
tä aivan pakahdun! Käytän to-
ki vielä lääkkeitä, joista olen riippu-
vainen lopun ikääni. Parantumiseni 
avaa minulle kuitenkin monia uusia 

ovia ja mahdollisuuksia  
täysipainoisempaan 

elämään. 
Elina näkee sai-

raudessa mahdolli-
suuden henkiseen 

kasvuun. Kaikkien 
vaiheiden myötä hän 

kokee kasvaneensa ja 
muuttuneensa nöyremmäk-

si ihmiseksi.
‒ Kiitän ja ylistän Jumalaa joka päi-

vä ja toivon, että Hänen tahtonsa saisi 
edelleenkin toteutua elämässäni, Elina 
sanoo.

teksti: eLSe Leino

”olen niin 
kiitollinen, 
että aivan 

pakahdun.”

”

teksti: Sari SaVeLa


