1

Healing Rooms

Kristillisen rukousklinikan tiedotuslehti

Healing rooms
1/2012

www.healingrooms.fi

Elämää

yliluonnollisessa
todellisuudessa s. 6

Vaasassa palvellaan
kahdella kielellä s. 5
Sekoilut jäivät
kuin seinään s. 8

”Voi tätä
elämän
keveyttä”
Ritva Lindholm
parani
masennuksesta
s. 4

2

Healing Rooms

Helena Raskinen

jo
kir
Pää

”Seuraa minua”

lHyvä paimen

s

itu

”Minä olen hyvä paimen,
on monelle lohdutja minä tunnen omani,
tava kuvaus välittäväsja minun omani tuntetä, huolehtivasta ja rinvat minut.
nalla kulkevasta JeesuksesHän kulkee lampaita. Kuva on toki oikea, mutta
den edellä, ja lampaat
monesti hyvä paimen esitetään
seuraavat häntä, sillä
kuvissa voimattomana ja kilttinä
ne tuntevat hänen ääkiiltokuvajeesuksena. Todellisuudesnensä.”
sa hyvä paimen on väkevä ja ikuisesti
Joh 10:14, 4

hallitseva Jumalan Poika. Hän on Intohimoinen. Puhdas. Hänen Silmänsä hehkuvat tulta.
Hyvä paimen sanoo: “Älä seuraa minusta
luotua kuvaa, vaan seuraa minua. Kuuntele minua. Silloin opit tuntemaan minut ja ymmärtämään minun tahtoni.” Voimme oppia tuntemaan
Jeesuksen vain pysymällä riittävän lähellä Häntä. Se
ei riitä, että olemme kerran olleet lähellä Häntä. Seuraaminen tarkoittaa päivittäisiä valintoja seurata Häntä. Koko ajan on pysyttävä paimenen seurassa ja on
kuunneltava ja toteltava Häntä. Pienet valinnat ohjaavat
ihmisen kulkua ja määräävät vaelluksen lopullisen suunnan. Traagista on, että moni on kyllä lähtenyt seuraamaan
Jeesusta, mutta on etääntynyt paimenesta, kun on lähtenyt seuraamaan muita ääniä.
Hyvä paimen sanoo: “Seuraa minua”. Hän ei sanonut:
“Seuraa asioita, joista puhuin sinulle aikoinaan tai seuraa siNäky Jumalan
tä kokemusta, jonka koit, kun kohtasin sinut viisi vuotta tai
valtakunnasta
20 vuotta sitten”, vaan Hän sanoo: “Seuraa minua tänään!”
Healing Room -toiminta perustuu
Pietari halusi rakentaa majan Jeesukselle, Moosekselle ja
näkyyn Jumalan valtakunnasta, josElialle kohdattuaan huikean ilmestyksen. Kuinka moni meissa Kristus on jakamaton (1. Kor 1:12–
tä haluaakaan jäädä siihen kirkastusvuorikokemukseen,
13). Healing Room on yksi työmuoto
jonka kerran sai kokea. Tai kuinka moni haluaa käydä kaupKristuksen maailmanlaajuisessa seurapaa Jeesuksen kanssa haluten vain taivasosan ja siunaukkunnassa. Iloitsemme kaikkien kristillisset, mutta ei ole valmis kantamaan ristiään, maksamaan
ten seurakuntien ja järjestöjen työn etenesitä hintaa, jonka kuuliaisuus paimenelle maksaa. Minne
misestä ja menestyksestä ympäri maailmaa
paimen menee, sinne menen minäkin.
(Mark. 16: 15–18).
Älä seuraa kokemuksiasi. Älä sokeasti seuraa totuttuja tapoja tai perinteitä. Älä seuraa kritiikittömästi
Yhteistyön rakentaminen
maailman hyväksymiä asioita tai maallistuvaa kulttuuria. Jeesus sanoo: “Seuraa sinä minua!”
Rakennamme omalta osaltamme seurakuntien väPolvistu päivittäin kuuntelemaan, mitä hyvä
listä yhteistyötä. Jeesus Kristus on seurakunnan pää
paimen haluaa sinulle puhua. Pysy siinä niin
ja seurakunta on ruumis. Rukoilemme Jeesuksen esikauan, kunnes opit vähitellen tunnistamaan
merkin mukaan yhteyden puolesta (Joh. 17:21). SeuHänen äänensä. Hän ei halua, että sinä kulrakunnan ja yksittäisten kristittyjen tulee vaeltaa kesjet edellä. Ethän tiedä huomisesta etkä
kinäisessä rakkaudessa ja anteeksiannossa, jotta Kristulevista päivistä. Anna Hänen kulkea
tuksen seurakunta voi täyttää tehtävänsä maailmassa.
edelläsi, Hänen, jolla on tulevaisuus
Healing Room on paikka rukoukselle ja yhteistyölle. Sielkädessään.
lä ei kiistellä teologisista kysymyksistä. Yhteys ei ole siAlkanut vuosi on tärkeiden vatä, että olemme jokaisesta teologisesta yksityiskohdasta
lintojen vuosi. Pysytään lähellä
samaa mieltä vaan paljon syvällisempi asia. Jokainen tiipaimenta. Silloin kohtaamme
miläinen ymmärtää myös oman vastuunsa yhteyden raHerran ja voimme sanoi niin
kentajana ja vaalijana.
kuin Tuomas: “Minun Herrani ja minun Jumalani!”

arvot

Healing Room -toiminnan
Luottamuksellisuus

Ehdoton luottamuksellisuus on yksi toimintamme keskeinen arvo. Jokainen palvelutyössä mukana on vaitiolovelvollinen. Healing Room on turvallinen paikka tulla rukousaiheineen Jumalan ja ihmisten eteen.

Paikallisseurakunnan merkitys
Healing Room -työssä edellytämme, että jokainen tiimiläinen kuuluu paikalliseurakuntaan. Tiimiläisiä rohkaistaan
myös mahdollisuuksien mukaan palvelemaan omassa kotiseurakunnassaan. Mikäli toimintaan mukaan hakeutuva
henkilö ilmoittaa, että hänellä ei ole mitään seurakuntayhteyttä, rohkaissemme häntä etsimään sellaisen ennen tiimiin 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 läpinäkyvää ja sen raamatullisuutta seuraa Healing Room
Finland Ry:n hallitus, joka koostuu eri seurakuntien pastoreista. Varustamme tavallisia kristittyjä rukoilemaan parantumista yhdessä muiden kristittyjen kanssa.

Susanne ja
Markku Laitinen

Healing
Rooms
Tehtävä
Suomen Healing Rooms -rukousklinikoilla eri seurakuntiin kuuluvat kristityt rukoilevat yhdessä parantumisen ja sisäisen eheytymisen puolesta Jeesuksen kehotuksen mukaisesti (Mark. 16:15–18).

Näky
Healing Room on kanava, jota kautta
Jumalan parantava rakkaus voi koskettaa tavallisia ihmisiä. Unelmana on nähdä Jumalan ihmeellisiä tekoja Suomessa ja antaa niistä täysi kunnia Jumalalle.
Rukousklinikalla voi kohdata rakastavan Isän ja löytää Jeesuksen Kristuksen
omaksi Vapahtajakseen. Healing Roomissa eri seurakunnista tuleva kristityt
toimivat yhdessä. Healing Room varustaa kristittyjä olemaan Jeesuksen parantavan rakkauden kanavina.
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Koonnut Susanne Laitinen

tapahtumia
Will Hart Suomeen
➼
Amerikkalainen Will Hart eli

hurjan nuoruuden. Nuori mies
oli vakavasti masentunut narkomaani, kun Jumala kohtasi hänet voimallisesti 17-vuotiaana.
Dramaattinen kääntymys muutti Will Hartin koko elämän.
Tänä päivänä, 11 vuotta myöhemmin, hän
palvelee yhdessä Randy Clarkin,
Bill Johnsonin ja
Heidi Bakerin
kanssa kaikkialla maailmassa.
Palvelutyössään
hän on saanut
nähdä valtavia
Jumalan ihmeitä.

raporttia suomen, ruotsin ja viron työstä
Maaliskuussa Will Hart vierailee Healing Roomin kutsusta
ensimmäistä kertaa Suomessa.
Hän on puhujana tilaisuuksissa,
jotka pidetään 16.3. klo 19 Espoon Helluntaikirkossa ja 17.3.
klo 18 Turun Helluntaiseurakunnassa. Tilaisuuksiin on vapaa
pääsy. Tervetuloa!

Will Hart

5 vuotta Suomessa
➼
Healing Rooms -rukousklinikka

on paikka, jossa kuka tahansa
voi saada rukousapua erilaisiin
sairauksiin, huoliin ja kaikenlaisiin elämän ongelmiin. Rukousklinikalla palvelee rukoilijoita eri
seurakunnista. Palvelu on ehdottoman luottamuksellista ja
henkilökohtaista.
Suomen ensimmäinen rukousklinikka avattiin viisi vuotta sitten. Nyt klinikoita on jo 27
eri puolilla Suomea. Kaikkiaan
rukousklinikoilla on käynyt viiden vuoden aikana noin 16 000
ihmistä. Lisäksi Healing Roomin
rukoilijat ovat käyneet mm. kodeissa palvelemassa niitä, jotka
terveyssyistä eivät ole päässet
rukousklinikalle rukoiltavaksi.

➼

Euroopan HR-johtajat
jälleen Suomeen

➼

Healing Room
koulutukset

➼

Lahden Ristinkirkossa
Healing Room

Itä- ja Länsi-Euroopan HR -johtajat kokoontuivat viime syksynä Suomessa luomaan strategiaa Euroopan tavoittamiselle.
Strategian rakentaminen jatkuu
toukokuussa yhteistapaamisessa, jota Healing Room Finland ry
jälleen isännöi.

Opi rukoilemaan parantumisen puolesta. Koulutukset Porissa 2.–3.3.12, Tampereella 27.–
28.4.12 ja Vaasassa 11.–12.5.12.
Lisää aiheesta sivulla 11 ja osoitteessa www.healingrooms.fi.

Järjestyksessä 25. rukousklinikka, Lahden Healing Room,
aloitti toimintansa helmikuussa Ristinkirkossa. Healing Room
palvelee Lahdessa joka toinen
maanantai. Taustayhteisöinä
ovat Lahden Vapaaseurakunta, Lahden Helluntaiseurakunta,
Kristillinen yhteisö sekä Joutjärven ja Keski-Lahden ev.lut. seurakunnat.
Tervetuloa rukoiltavaksi!

Lukuja maailmalta

Kuva Healing Rooms -konferenssista, joka pidettiin 30.9.–2.10.2011.

Vaasa
Kuopio
➼
➼
Vaasassa avattiin HR-rukouskliKuopiossa pidettiin tammikuusnikka viime syksynä. Klinikka on
kaksikielinen ja se on löytänyt
paikkansa seurakuntien yhteisenä työmuotona. Toukokuussa Vaasassa pidetään Healing
Room peruskoulutus, minkä tarkoitus on vahvistaa Vaasan klinikkatyötä.

sa Healing Room -koulutus. Tavoitteena olisi saada rukousklinikka Kuopioon vielä tämän
vuoden aikana.

Ruotsi
➼
Tukholmassa käynnistetään Hea-

Room avautui joulukuun alussa
Tallinnassa. Heti ensimmäisessä illassa saatiin nähdä parantumisihme ja yhden ihmisen uskoontulo.

ling Rooms -työtä Suomen HR:n tuella. Ensimmäinen koulutus pidetään Ruotsissa kevään 2012 aikana.
Seuraa ilmoittelua nettisivuilla.

Viro
➼
Viron ensimmäinen Healing

➼ Vankilatyötä Keski-Suomessa
Viime keväänä Jämsän Healing Roomille avautui portti Vilppulan avovankilaan. Yhtä HR-tiimin jäsentä, Hannele Mäkistä, oli jo usean vuoden ajan
valmistettu vankilatyöhön. Vankilan
alue ja henkilöstö olivat tuttuja, joten
parilla puhelinsoitolla Healing Roomin
tiimi pääsi ensimmäiseen palaveriin
vankilapastorin kanssa.

Yhdysvaltojen naapurissa Meksikossa toimii tällä hetkellä vain yhdeksän Healing Rooms -klinikkaa. Tarvetta olisi usemmallekin, sillä Meksikossa on väestöä yhteensä 112,5 miljoonaa.

Healing Rooms -työ alkoi uudelleen lähes 12 vuotta sitten Yh➼
dysvalloissa kymmenien vuosien tauon jälkeen. Tällä hetkellä Healing Roomeja on satoja eri puolilla Yhdysvaltoja. Toiminta on levinnyt laajasti myös maan rajojen ulkopuolelle. Healing Rooms
-rukousklinikoita on jo 54 maassa. Kasvuvauhti on ollut erityisen
voimakasta Intiassa, missä on huutava tarve parantavalle rukoukselle. Vaikka Intiassa on 1200 Healing Roomia, se tarkoittaa kuitenkin vain noin yhtä klinikkaa miljoonaa ihmistä kohden.
Englannissa Healing Room -rukousklinikoita on 61. Kanadassa,
Australiassa ja Skotlannissa klinikoita on tällä hetkellä 45. UudessaSeelannissa toimii 26 rukousklinikkaa.

Varsinaiset vankilakäynnit aloitettiin helatorstaina, jolloin HR-tiimi järjesti vankilan
rannassa hengellisen nuotioillan. Kaikkiaan
nuotioiltoja pidettiin kesän aikana neljä. Iltoihin vankeja houkuttelivat makkaran tuoksu ja
nokipannukahvit sekä Sana ja laulut. Iltojen tarkoituksena oli tutustua vankeihin ja kuunnella
heitä. Joka kerta oli tarjolla myös henkilökohtaista rukouspalvelua.
Syyskuussa alkoi Healing Room -tiimin vetämä Alfa-kurssi vankilapastorin kehotuksesta.
Osallistujat, viisi vankia, olivat paikalla jokaisella 12:lla kokoontumisella. Yksi Alfa-kurssin kokoontumiskerta vietettiin syksyisenä sunnuntaina luterilaisen seurakunnan leirikeskuksessa.
Yhteisestä päivästä nautti koko porukka. Alfakurssi vahvisti vankien epävarmaa uskoa.
Jämsän Healing Roomin vankilatiimiin kuuluu yhteensä seitsemän jäsentä, kuusi naista
ja yksi mies. Jokainen tiimiläinen vakuuttui vii-

Vilppulan vankila on 66-paikkainen avovankila,
jossa pitkäaikaisvankeja valmennetaan vapauteen.
Alueen rakennukset ovat tyylikkäitä, jugend-tyylisiä, pääosin vuosina 1901–1905 rakennettuja.

meistään ensimmäisen vankilakäynnin jälkeen
työn tärkeydestä. ”Omilla vitseillämme emme
valloita vankeja Kristukselle, mutta kun Hän on
kanssamme, tiedämme ja uskomme, ettei sana
tyhjänä palaa”, tiimiläiset sanovat.
”Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee
sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös
minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se
minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen,
mitä varten minä sen lähetin.” Jes. 55: 10,11
Hengellinen työmme vankilassa jatkuu. Kevään aikana pidetään kerran kuukaudessa parantumisiltoja ja kesällä jatketaan nuotioiltoja.
Teksti Hannele Mäkinen ja Päivi Ryhänen
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”Voi tätä elämän

keveyttä”
Masennus ottaa yliotteen

Sittemmin Ritva koki elämässään lisää menetyksiä. Hänen läheisiään kuoli ja tapahtui monenlaista pahaa.
– Sairastuin vakavaan masennukseen ja jouduin jäämään osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Elämä oli ajoittain aivan toivotonta. En
jaksanut elää kuin hetken kerrallaan, seuraavaa päivää en kyennyt
edes ajattelemaan, Ritva kuvailee.
– Yöt olivat painajaismaisia. Nukuin tunnin kerrallaan ja näin painajaisia. Itkin ja huusin unissani.
Vaikka napsin toistakymmentä pilleriä päivässä,
en silti nukkunut.
En jaksanut
Ritva kävi kaksi vuotta säännöllisesti Kelan
terapiassa, ja se oli hänen mielestään hyelää kuin hetken
vä tuki.
– Pääsin ensi kertaa purkamaan menkerrallaan, seuraavaa
neen elämäni kauheuksia jonkun kanssa.
Aloin ymmärtää, ettei ole ihmekään, että
päivää en kyennyt edes
voin niin pahoin, Ritva toteaa.
Myöhemmin Ritva koki selvänä Jumalan
ajattelemaan.”
johdatuksena, että hänen kohdalleen osuivat
Kristillisen Tervehtymiskeskuksen (CHC ry:n)
seminaarit. Niiden kautta hän sai yhteyden uskovaan
traumaterapeuttiin, jonka kanssa Ritva kävi tiiviitä keskusteluja puolentoista vuoden ajan. Ritvan mielestä traumaterapia auttoi
häntä harppauksen parantumista kohti.
Viimeisen traumaterapiakeskustelun jälkeen paha olo kuitenkin
palasi. Ritva hakeutui häntä aiemman hoitaneen Kelan psykiatrin
luo, mutta tämä ei kyennyt muuta kuin tarjoamaan lisää lääkkeitä.
– Olin jo aivan turta lääkkeistä. Päätin, etten halua enää niitä,
Ritva kertoo.

”

Jumala parantaa hetkessä

Ritva on kiitollinen
Jumalalle, että kaikki hänen neljä lastaan ovat kunnollisia
ja raittiita. Kahdeksan lastenlasta tuovat paljon iloa ja pitävät perhe-elämän
sykkivänä.

”Miten voi olla näin kevyt
olo”, ihmetteli Ritva
Lindholm ajaessaan kotiin
Espoon Healing Roomista
vuonna 2009. Häntä
kuusi vuotta hallinnut
vakava masennus oli kuin
poispyyhkäisty yhden
rukoushetken jälkeen.

R

itva Lindholmin masennuksen juuret ulottuvat lapsuuteen, jossa hän koki hylkäämistä. Lisäksi hän joutui
kiusatuksi sekä kotona että koulussa. Niinpä hän lähti kotioloja pakoon Ruotsiin heti kun kykeni, ja perusti siellä
perheen.
Kun Ritva vihdoin tuli Suomeen esittelemään perhettään sukulaisille, hänen miehensä menehtyi yllättäen autokolarissa.
Kun Ritvan äitikin kuoli puolitoista kuukautta onnettomuudesta, Ritva jäi 24-vuotiaana yksin kahden pienen poikansa
kanssa.
Muutaman vuoden kuluttua Ritva avioitui uudelleen ja perusti Suomessa uuden perheen. Perheeseen syntyi kolmas poika ja tytär.
– Ensimmäistä kertaa elämässäni asiat olivat hyvin. Minulla oli terveet lapset, puoliso ja koti. Ihmettelin, miksi minulla
kuitenkin oli niin paha olla, Ritva kertoo.
Lopulta Ritva käsitti Jumalan vetävän häntä rakkaudessaan
puoleensa. Murrosiässä koettu uskoontulo oli tuonut Ritvan
Jumalan yhteyteen, mutta maailmalla seurakuntayhteys oli
jäänyt. Nyt 15 vuoden jälkeen, hän sai uuden etsikkoajan.
– Mielessä takoi kuitenkin erään saarnaajan puhe: ”Kun on
luopio, niin on erotettu seurakunnasta. Silloin ei pääse enää
lapsen asemaan, vaan on kuin lapsipuoli.” Siitä puheesta sain
hirveän tuskan, jouduin suorastaan pakokauhuun, Ritva kuvailee.

– Mieleeni muistui, että CHC:ssä oli ehdotettu käyntiä Healing
Roomissa. Olin joskus aiemmin käynytkin Albergan kartanon rukousklinikalla rukoiltavana. Päätin mennä sinne, Ritva kertoo.
– Klinikalla rukouspyyntöni oli, että haluan vapautua masennuksesta ja päästä mielialalääkkeistä eroon. Rukouksen aikana minulle tuli ihana olo. Rukoilijat varoittivat kuitenkin, etten jättäisi
lääkkeitä pois ilman lääkärin lupaa.
Kotimatkalla Ritva sitten koki parantuvansa täydellisesti ja hetkessä.
– Kotiin tultuani koin ihan selvästi, että Jumala puhui hengessäni ja kehotti minua jättämään samana iltana kaikki lääkkeet pois
yhtä lukuunottamatta. Sitä lääkettä, joka oli ollut minulla kuusi
vuotta, tuli ottaa yksi aamulla ja yksi illalla vielä kahden viikon
ajan.
– Entäs ne vieroitusoireet, iski sitten ajatuksiini. Nehän tulevat
olemaan varmaan hirveät. Sanoin ihan ääneen Jumalalle, että jos
ei tule vieroitusoireita, niin sitten tämä on sinusta, jos tulee, niin
minusta.
Ritva kertoo, ettei ollut kuuteen vuoteen nukkunut niin hyvin
kuin sinä yönä.
– Aamulla herätessä oli niin kirkas olo, että hoin vain ”voi tätä
elämän keveyttä” ja hyräilin ylistyslauluja.

Uusi elämä alkaa
– Jo kahden viikon kuluttua rukousklinikalla käynnistäni olin saanut luettua yhden kirjan, vaikka en yli kuuteen vuoteen ollut kyennyt lukemaan edes lehtiä, kirjoista puhumattakaan, Ritva hämmästelee.
Parin kuukauden kuluttua Ritvaa hoitanut Kelan psykiatrikin
totesi Ritvan parantuneeksi ja lopetti kuusi vuotta jatkuneen hoitosuhteen virallisesti.
Tammikuussa 2012 tuli kuluneeksi kolme vuotta Ritvan parantumisesta. Hän on löytänyt uudelleen myös seurakuntayhteyden.
Ritvalle onkin tärkeintä, että hän sai uusia matkaliittonsa Jeesuksen kanssa.
– Luopiopuheista huolimatta, Herra ei hylännyt minua, Ritva
iloitsee.
Teksti Else Leino
Kuva Sari Savela
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Healing
Rooms

Vaasassa

palvellaan kahdella kielellä

Vaasan Healing Room on
Suomen nuorimpia rukous
klinikoita ja ensimmäinen,
joka palvelee rukoiltavia
kahdella kielellä. Viime syksynä avatulla klinikalla on saatu
todistaa useita paranemisia
ja uskoontuloja. Klinikkaa
johtavat Hanna Latva ja
Roger Andersson.
l Kertoisitteko lyhyesti keitä olette?
Hanna: Olen Hanna Latva, kolmekymppinen kieltenopettaja ja kolmen pienen pojan äiti. Olen naimisissa Pasin kanssa. Perheemme asuu nykyään Vaasassa.
Roger: Olen Roger Andersson. Olen johtajana Vasa Missionskyrkanissa, sitä ennen toimin monta vuotta opettajana Novia-ammattikorkeakoulussa. Perheeseeni
kuuluu vaimo Carina ja kolme lasta.

l Mistä saitte tietää Healing Roomista?
Hanna: Kun asuimme Helsingissä, klinikoiden mainokset osuivat silmiini. Elämäntilanteeni oli tuolloin erittäin kuormittava, ja päätin mennä rukoiltavaksi.
Sain itse esirukousta Paloheinän, Kontulan
ja Leppävaaran rukousklinikoilla. Rukousvastaukset olivat konkreettisia. Tiesin, että
tässä jutussa haluan olla mukana.
Roger: Törmäsin vuosia aikaisemmin netissä Healing Roomin nettisivuihin. Silloin
luin sivuja ja muistan että pidin lukemastani.

l Kuinka Vaasaan syntyi Healing
Rooms -rukousklinikka?

l Mikä Raamatun kohta on puhutellut
teitä erityisesti viime aikoina?

Hanna: Olimme hiljattain muuttaneet
Vaasaan, kun tammikuussa 2011 täällä
pidettiin HR-koulutus, johon osallistuin.
Meitä valikoitui noin 20 hengen innokas
porukka, joka alkoi kokoontua ja rukoilla
klinikan syntymisen puolesta. Kevät kului
suunnitellessa ja kesällä meille löytyi tilat
kaupungin keskustasta. Koin vahvasti, että minun tulisi antaa panokseni tähän työhön. Elokuussa haastattelimme Rogerin
kanssa tiimiläisiä ja syyskuussa klinikka
avattiin. Jo Helsingissä asuessani toivoin ja
rukoilin, että Vaasaan avattaisiin HR-klinikka.
Roger: Vaasan koulutuksen jälkeen osallistuin Healing Rooms -rukousryhmään,
joka kokoontui Pelastusarmeijan tiloissa.
Jossain vaiheessa Hannalta ja minulta kysyttiin, haluammeko alkaa vetää rukousklinikkaa.

Hanna: ”Pyytäkää, niin teille annetaan.”
(Matt. 7:7)
Roger: ”Tämän nähdessään kansa pelästyi
ja ylisti Jumalaa, joka oli antanut ihmisille sellaisen vallan.” (Matt 9:8). Myös kohdat Ef. 2:6 ja 1. Joh. 4:17 (loppuosa) ovat
puhuttelevia. Jumala on todella antanut
meille ihmisille voimaansa ja auktoriteettia. Hän luottaa meihin, ja haluaa käyttää
meitä.
”Se on hienoa,
kun saa olla
vierellä
kulkijana.”

sa, varsinkin niinä iltoina, kun
kävijöitä on ollut yli 20.

”Antoisaa on
ollut todistaa
ihmisten uskoontuloja ja nähdä
rukoiltavien
kiitollisuutta.”

l Mikä Healing Rooms -työssä on ollut
antoisinta?

l Kertokaa jostakin mieleen painuneesta rukoustilanteesta?

Hanna: Antoisinta on ollut kohdata ihmisiä ja tuntea rukouksen voima. Se on hienoa, kun saa olla vierellä kulkijana.
Roger: Healing Rooms -työssä on saanut
nähdä, kuinka tavalliset kristityt toimivat
Jumalan Sanan mukaan ja palvelevat ihmisiä. Täällä eri ikäiset, eri seurakunnista
tulevat ja eri kieltä puhuvat palvelevat yhdessä. Antoisaa on ollut todistaa ihmisten
uskoontuloja ja nähdä rukoiltavien kiitollisuutta.

Hanna: Syksyn aikana monet rukoiltavaksi tulleet ovat tehneet rukoustilanteessa henkilökohtaisen uskonratkaisun.
Se on mieleenpainuvinta.
Roger: Se on hienoa nähdä, kuinka kaikki kolme rukoilijaa tiimissä saavat Pyhältä Hengeltä kuvia, ja niistä sitten rakentuu kokonaisuus, joka sopii rukoiltavan
elämäntilanteeseen. Rohkaisevaa on myös
nähdä, kuinka rukoiltava tuntee lämpöä ja
rauhaa.

l Entä mikä on ollut haastavinta?

l Millaisia rukousvastauksia olette
saaneet todistaa?

Hanna: Paperityöt ja ajan löytäminen klinikan monenlaisten käytännön asioiden
hoitoon on ollut haastavinta tässä työssä.
Roger: Elo–syyskuussa oli kiirettä haastattelujen kanssa. Oma haasteensa on ollut
pyörittää klinikkatoimintaa pienissä tilois-

Hanna: Jumala on parantanut muun muassa selkäkivuista ja ahdistuksesta.
Roger: Olemme todistaneet kipujen parantumisia. Moni on saanut rauhan. Psyykkisiä oireita on myös parantunut.

l Mitä muuta haluaisitte kertoa?
Hanna: Nyt on kiitollinen ja hyvä mieli siitä, että Vaasan klinikka on saanut palvella
niin monia ihmisiä!
Roger: Kaupungit tarvitsevat sellaista keidasta, jossa ihmiset voivat kokea Jumalan
läsnäoloa, rakkautta, tukea ja parantumista. Healing Room on tästä hyvä käytännön
esimerkki. Luulen, että Vaasan klinikka
kasvaa vielä. Kaupunkilaiset janoavat Jumalaa – usein tietämättään.
Teksti Sari Savela
Kuvat Jarkko Vertanen
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E

nsimmäisen kuningasten
kirjan 17. luku kertoo profeetta Elian esiintymisestä
kuningas Ahabin edessä ja hänen
vaiheistaan seuraavien vuosien
aikana. Ahab ja tämän vaimo Iisebel olivat suistaneet koko Israelin
syvälle epäjumalien palvontaan,
ja siksi Elia lausui kuninkaan
edessä rankat tuomion sanat. Kovan tuntuiset sanat kätkevät sisäänsä myös evankeliumin; maa
myös tulee saamaan vettä, mutta ”minun sanani kautta”. Omilla
teillään kulkeva ihminen kuulee
evankeliumin ilosanomassakin
helposti vain tuomiota.
Uskon, että nykyisen aikakauden loppuvaiheissa kerääntyy
maailman ylle synkkiä pilviä, jotka eivät laannu ennen kuin Jumala on erityisellä tavalla sanonut
sanottavansa ihmiskunnalle. Jeesuksen paluuta edeltävät ahtaat
ajat koskettavat myös Kristuksen omia. On mahdollista, että
elävästä, raamatullisesta uskosta
kiinni pitävillä on, kuten Elialla,
edessään ajanjakso, jolloin nykyiset normaalin elämän edellytykset eivät ole mahdollisia.
Profetoituaan Ahabille Elia tiesi, että ainoa mahdollisuus jäädä
henkiin on pakeneminen. Myös
Jumala tiesi tämän, ja kehotti siksi Eliaa: ”Mene pois täältä
ja käänny itään päin ja kätkeydy
Keritin purolle, joka on Jordanin
itäpuolella.” Jumala on aina hereillä, ja hänen omansa ovat sitä
paremmin turvassa, mitä parem-

min he kuuntelevat Hengen ääntä. Elia sanoi ”seisovansa Herran
edessä”, mikä kuvaa sitä, että rukous oli luonteva ja merkittävä
osa hänen elämäänsä. Siksi hänellä oli sanoma, jossa oli voimaa ja
auktoriteettia, ja siksi hän oli turvassa vaikeinakin aikoina.

Ruoka, josta maailma ei
tiedä
Samaan aikaan kun maa riutui
kuivuudessa ja nälässä, Elia söi
hyvin ja joi raikasta vettä Keritistä. Kaikkia edellytyksiä normaaliin elämään ja hyvinvointiin hänellä ei kuitenkaan ollut.
Korvesta puuttuivat peltopalsta
ja siemenviljat, eikä naapureista,
joiden kanssa olisi voinut tehdä
kauppaa, ollut tietoakaan. Vain
vesi solisi purossa, siinä kaikki.
Elialla ei kuitenkaan ollut mitään hätää. Jumalan lupauksen
mukaisesti erikoiset ”pitsalähetit”,
kaarneet, laskeutuivat säännöllisesti profeetan majalle. Jumalan
ongelmanratkaisu voi olla erikoinen, mutta se toimii, tapahtuipa
ympärillämme mitä tahansa.
Ennen pitkää kuivuus vei veden myös Keritin purosta. Koska Elia oli jatkanut Herran edessä seisomistaan, hänellä oli myös
uusi johdatuksen sana: ”Nouse ja
mene Sarpatiin – – Katso, minä
olen käskenyt leskivaimon elättää
sinua siellä.” Sarpatissakin Elia
sai elää ruokaihmeessä joka ainoa päivä siellä vietettyjen vuosi-

sari savela

Jumalan valtakunnan
lainalaisuudet on
syytä oppia ajoissa.
Voihan olla, että
koemme vielä ajan
jakson, jolloin Jumalan
yliluonnollinen apu on
ainoa pelastuksemme.
Silloin on avuksi,
että osaamme
seistä Herran edessä
niin kuin Elia.

Helena Raskinen

Elämää yliluonnollisessa
				 todellisuudessa

en ajan. Jauhot ja öljy eivät loppuneet leskivaimon ruukuista ennen
kuin sateet aikanaan palasivat ja
pellot antoivat uuden sadon.
Lähes 900 vuotta myöhemmin
Jeesus hämmensi opetuslapsiaan
Samarian kaupungin laidalla sanomalla: ”Minulla on syötävänä
ruokaa, josta te ette tiedä” (Joh.
4:32). Asian oikea laita valkeni
oppilaille vasta, kun Mestari avasi
tarkoitustaan syvemmin: ”Minun
ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä
päätökseen” (Joh. 4:34). Jumalan
omilla tulee olemaan vaikeissakin
olosuhteissa ”ruokaa, josta maailma ei tiedä”, mutta kuten kaikilla
ihmeillä, tälläkin on hintalappunsa: elämä Hengessä ja kuuliaisuus
lähettäjälle.

Herra on meidän
parantajamme
Kauan ei Elia ehtinyt nauttia Sarpatissa jokapäiväisestä tuoreesta leivästä, kun hän joutui entistä
haastavampaan tilanteeseen. Leskivaimon poika kuoli, ja profeetta
sai kuulla olevansa syypää tapahtuneeseen. Kriittisessä tilanteessa
Elia ei sortunut ihmiselle tyypillisiin reaktioihin; selittelyyn, surkutteluun tai vastahyökkäykseen.
Hän ei myöskään antanut periksi
inhimillisesti katsottuna mahdottomassa tilanteessa. Elia kantoi
yksinkertaisesti pojan rukouskammioonsa, ja kääntyi elämän ja
kuoleman Herran puoleen. Juma-

Jumalan
ongelmanratkaisu
voi olla erikoinen,
mutta se toimii,
tapahtuipa
ympärillämme mitä
tahansa.
la haluaa tänäkin päivänä vakuuttaa kansalleen, että se ei elä vain
luonnonlakien vaan myös hengellisten lakien alaisuudessa, eikä
tämä vaadi erityistä sankaruutta,
vain oikeaa asemaa suhteessa Häneen. Jaakob todistaa kirjeessään:
”Elia oli yhtä vajavainen ihminen
kuin mekin?” (Jaak. 5:17) Voimme toki kysyä, eikö Elia ollut kuitenkin erityinen uskon jättiläinen, taipuivathan hänen edessään
niin kuninkaat kuin kuolemakin.
Näin todella tapahtui, mutta Elialla ei silti ollut mitään, mikä ei
olisi meidänkin ulottuvillamme Jeesuksessa Kristuksessa.
Kyse on asenteesta ja suhteesta. Voima tulee aina Jumalalta,
mutta asenteen valitsemme itse.

Usein vertaamme vastassa olevaa ongelmaa, vaikkapa sairautta, itseemme. Epäuskon ja voimattomuuden juuret ovatkin
ihmiskeskeisyydessä. Se tuo ehkä tiedostamattomankin tunteen
ja vaatimuksen selvittää edessä
oleva ongelma itse – vaikka tiedämmekin, että voitto saavutetaan vain hengellisin asein. Kun
torjumme valheelliset ajatukset,
alamme nähdä enemmän rukousvastauksia.

Mikä vie meiltä
yliluonnollisen?
Meillä on paljon syytä kiittää Jumalaa hyvinvoinnista osana hänen meille antamaansa siunausta. Toisaalta vauraat ajat voivat
riistää meiltä jotakin olennaista, innon ”Herran edessä seisomiseen”. Emme rukoile palavasti,
koska meillä ei ole siihen tarvetta.
Jos sairastumme, menemme lääkäriin ja palaamme sairauslomatodistus taskussa apteekin kautta kotiin. Podemme aikamme ja
palaamme arkeen. Tässä ei ole sinänsä mitään moitittavaa. Myös
ihmisen kyky oppia lääketiedettä,
valmistaa lääkkeitä ja hoitaa terveydellisiä ongelmia on tullut Jumalalta.
Samoin, jos meillä on nälkä,
meidän ei tarvitse rukoilla sydämemme pohjasta Jumalalta jokapäiväistä leipäämme, koska se on
jo kaapissamme tai lähikaupassa.
Tämäkin on tietenkin itsessään ja
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Mihin ajan merkit viittaavat?
Jeesus moitti aikalaisiaan, että
he eivät ymmärrä ajan merkkejä: ”Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen
merkkejä. Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä,
mutta ainoa merkki, joka sille
annetaan, on Joonan merkki.”
Osaako meidän sukupolvemme
lukea ajan merkkejä? Raamatussa profeetat ”tutkivat mihin tai millaiseen aikaan heissä
oleva Kristuksen henki viittasi”.
On tärkeää tutkia ajan merkkejä, että ymmärtäisimme, missä
ajassa elämme.
Julkaisemme kaksi profetiaa,
joista toinen on saatu jo noin
sata vuotta sitten ja toinen
muutama kuukausi sitten.

Kristikunnan tila
lopunaikoina

William Booth (1829–1912)

Pelastusarmeijan perustajan William
Boothin Jumalalta elämänsä loppuhetkissä saama profetia siitä, millainen on maailma, ja kristikunnan
hengellinen tila päiviä ennen Jeesuksen tulemusta. Tässä ilmestyksessä
on kuusi pääkohtaa:
1. Silloin on politiikka ilman Jumalaa.
Tulee päivä, jolloin koko läntisen maailman virallinen valtiopolitiikka on sellaista, ettei kukaan päättäjistä enää pelkää Jumalaa. Uusi sukupolvi poliittisia

kiitoksen aihe, ja on myös oikein
hoitaa tällä tavoin omia ja läheisten jokapäiväisiä tarpeita.
Sudenkuoppa saattaa kuitenkin piillä siinä, että olemme kaiken hyvinvoinnin keskellä kadottaneet tuntuman yliluonnolliseen
Jumalaan – ja ehkä tyytyneet pintapuolisempaan uskonnollisuuteen. Tosi paikan tullen on sitten vaikea rukoilla niin kuin Elia,
Jeesus, apostolit ja moni muu, tai
edes asennoitua kuten he. Kuitenkin Jumalan yliluonnollista läsnäoloa ja ihmeitä tarvitaan edelleen!
Lääketieteelläkin on rajansa, eikä
jokapäiväinen leipä ole kaikille itsestään selvä asia tämän päivän
Suomessa, saati sitten maailmalla.
Ja kenties koemme vielä ajanjakson, jolloin yliluonnollinen on ainoa pelastuksemme. On hyvä oppia ajoissa Jumalan valtakunnan
lainalaisuudet.

johtajia hallitsee Eurooppaa, sukupolvi,
joka ei enää pienessäkään määrin pelkää Jumalaa.
2. Silloin on taivas ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi.
Silloin Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat
määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan. Ja silloin yleinen määräys saarnatuoleille on tämä: Puhukaa lempeitä,
makeita sanoja. Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä.
3. Kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä. Kristikunnasta katoaa se Raamatun
oppi, ettei syntien anteeksiantamista
voi olla ilman, että tehdään parannusta synnistä.
4. Päivänä ennen Jeesuksen tuloa, ihmiset, jotka eivät ole uudestisyntyneet
ylhäältä, ovat täynnä pelastusiloa.
5. On paljon uskontoa, ilman Pyhää
Henkeä (2.Tim. 3:5. Juuda 18,19).
6. Kristikunta on ilman Kristusta. Kristus ei ole siellä, missä VERI JA TULI eivät ole voimassa – kieltäkää noista sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden
muodot, mutta teillä ei ole Kristusta.
Pelastusarmeijan perustaja

Valintojen vuosi 2012
”Vuosi 2012 tulee olemaan poikkeuksellinen valintojen vuosi, niin kristityille kuin maailmalle. On kyse koko elämään vaikuttavasta valinnasta, jolla on
erityisen suuri merkitys.”
Jumalan profeetallinen aika käy vää-

Parantumisen
perimmäinen tarkoitus
Elian puheet, profeetallisetkaan,
eivät olleet vakuuttaneet leskivaimoa, eikä liioin päivittäinen ruokaihme. Mutta kun Elia kapusi
alas yliskammiosta kuolemasta
elämään palanneen pojan kanssa,
oli toinen ääni kellossa: ”Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan
mies ja että Jumalan sana sinun
suussasi on tosi” (1. Kun. 17:24).
Yliluonnollinen ihme muutti välittömästi vaimon suhtautumisen
niin Jumalan mieheen kuin Jumalaankin.
Kun Jeesus puhui kansanjoukoille, hän paransi samalla sairaat ja vapautti pahojen henkien
sitomat. Uskon, että moni helluntaipäivänä Pietarin puhetta kuulemaan tullut oli kohdannut Jeesuksen noiden vuosien aikana.
Moni oli parantunut, vapautunut

jäämättömästi kohti loppunäytöstä. Samaan aikaan Herra haluaa puhua seurakunnalleen selkeitä sanoja: On tullut
aika valita, missä joukoissa aioitte seistä, mikä on se päälinja johon kuulutte
ja jota seuraatte? Mikä on se juna johon astutte? Onko se edelleen maallistuva ja maailman ehdoilla toteutuva
Kristuksen seuraaminen, vai Raamatun
sanan kalliolla seisominen ja Kristuksen kaltaisuudessa kasvaminen. Tämä
valinta on merkittävä ja sillä on kohtalokkaita seurauksia. Joko valomme kirkastuu tai sopeutuu mitenkään erottumattomaksi osaksi lopunajan vihollisen
viimeistä näytöstä. Ne, jotka valitsevat
tämän maailman ehdot, tulevat hiipumaan hengellisessä erottelukyvyssään
sellaiselle tasolle, etteivät enää erota vihollisen juonia ja houkutuksia niiden
tullessa, vaan antautuvat täysin luopumuksen hengen ohjattavaksi. He eivät
enää kuule kun Henki puhuu seurakunnalle, heidän omat mieltymyksensä
ovat heidän johdatuksensa. He muuttuvat juurettomiksi, kaikkien tuulien vietävissä oleviksi hattaroiksi.
Ne jotka kaikesta sydämestään antautuvat Kristukselle ja tarttuvat Kristukseen, saavat uuden voiman, jossa
heidän erottelukykynsä kasvaa ja heidän voitelunsa Pyhässä Hengessä kasvaa sellaisiin mittoihin, että he tulevat
näkemään suuria ihmeitä ja merkkejä rukouksiensa kautta. He tulevat olemaan suuri valo, mutta samalla vainottuja, mutta se ei heitä häiritse, sillä
heidän sydämensä ei ole jakautunut.
He tietävät, että aika on vähissä ja nyt
on tehtävä työtä, jotta niin moni kuin
mahdollista pelastuisi. He tulevat kokemaan uuden janon ja nälän Kristuksen
tuntemisessa, joka tullaan myös tyydyttämään tavalla, joka on monin verroin
enemmän kuin heidän odotuksensa.
Myös seurakunnalla ja sen johtajien
valinnoilla on suurtakin suurempi mer-

tai tullut kosketetuksi Jeesuksen
opetuksista ja tavasta kohdata ihminen. Jotkut olivat ehkä osallistuneet viiden leivän ja kahden kalan aterialle. Siksi niin moni oli
heti valmis kääntymään pois synneistä ja sitoutumaan Jeesukseen.
Yliluonnollinen, parantava kosketus oli avannut heidän sisimpänsä ottamaan vastaan pelastuksen
myös sielulle, ja se on Jumalan
varsinainen tarkoitus.
Elia asui Sarpatin lesken talossa
vuosia, eivätkä jauhot ja öljy loppuneet koko tuona aikana astioista. Lisäksi noina vuosina vantteraksi miehenaluksi varttunut
poika muistutti jatkuvasti siitä yliluonnollisesta avusta, turvasta ja
hyvyydestä, mistä Jumalan omat
saavat nauttia – olivatpa ulkonaiset olosuhteet millaiset tahansa.
Ja Hän on sama tänäänkin.
PT Juntumaa

kitys. Seurakunnan on palattava Kristuksen luo ehyellä sydämellä, korotettava Kristus kaiken toiminnan sisällöksi
ja viestiksi. Sen on oltava sitoutunut sanaan ja yhteyteen. Sen on oltava yhtenäinen rakkaudessa ja kunnioituksessa.
Suomen seurakunnalla on ainutlaatuinen esirukouksen tehtävä Euroopan
kansojen keskuudessa: rukoilla Euroopan pimeyttä vastaan, Euroopan herätyksen puolesta.   
Suomi kansana ja Eurooppa on suurien valintojen edessä. Jos Suomi valitsee palata Kristuksen luo ja tunnustaa,
että luopuminen Raamatun ohjeiden
erityisasemasta kansamme opetuksen
ja sivistyksen perustana on ollut virhe, ja luopuu rahan ehdoilla tehtävästä päätöksen teosta ja palaa takaisin
niihin perusarvoihin, jotka ovat olleet
kansamme menestyksen salaisuus, se
selviää kansoja kohtaavasta talouden
romahduksen tuomasta ahdistuksesta.
Vaikka koemme talousromahduksen
seuraukset, niin emme koe sitä masennuksen ja pimeyden ilmapiiriä, joka romahdusta seuraa. Jos Suomi ei käänny
se joutuu kokemaan Euroopan osaksi
tulevat tuomiot.
Euroopan syntien mitta on täyttymässä ja sen tuomion aika lähestyy,
jossa se niittää kaikkien hirveiden tekojensa sadon. Jos Euroopan kansojen
seurakunnat kääntyvät rukouksessa Jumalan puoleen ja kansat kääntyvät sen
seurauksena Jumalan luo ja tunnustavat
Kristuksen opetukset ainoaksi oikeaksi
kansojen oikeudenmukaisuuden perustaksi, niin se saa vielä yhden suuren herätyksen ajan, jossa miljoonat löytävät
pelastuksen Kristuksessa, ennen kuin
sen tuomiot tulevat. Euroopan ainoa
toivo on seurakunnan rukous ja massiivinen herätys.”
 Antero Laukkanen 2012
Majakka -seurakunnan johtava pastori
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Sekoilut jäivät kuin seinään
Teini-ikäisenä Will Hart vihasi elämäänsä yli kaiken. Seurakunta oli
hänen mielestään tekopyhien uskovien näyttämö. Sitten eräänä
päivänä kaikki muuttuu, kun Kaikkivaltias saa nuoresta kapinallisesta otteen.

W

ill (William) Hart (28) on kotoisin Pennsylvaniasta Yhdysvalloista. Hän matkustaa ympäri maailmaa Randy Clarkin perustaman
Global Awakening -organisaation lähettämänä. Will on ollut naimisissa lähes kahdeksan vuotta paragualaissyntyisen Musyn
kanssa ja heillä on kaksi lasta, Joshua, 5,
ja Bella, 4. Vaimoonsakin Will tutustui lähetysaktiossa. Molempien intohimona on
viedä evankeliumia sinne, missä Jumalaa ei
tunneta ja nähdä, kuinka Hän toimii. Tällä hetkellä vaimon lähetyskenttänä on kuitenkin pääasiassa koti.
– Molemmat lapseni ovat syntyneet Mosambikissa, missä asuimme kolmen vuoden ajan, Will Hart kertoo. Mosambikissa
Will Hart oli perheineen mukana Heidi ja
Roland Bakerin palvelutyössä.

Huumeita, masennusta ja
synkkyyttä
Willin vanhemmat tulivat uskoon, kun
Will oli muutaman vuoden ikäinen.
– Äitini teki uskonratkaisun kuunnellessaan kristillistä radiokanavaa. Vuoden sisällä tästä myös isäni tuli uskoon. Pienestä
pitäen kasvoin seurakunnassa. Se oli aika
perinteinen seurakunta, eikä siellä juurikaan uskottu ihmeisiin.
Murrosiässä Will etääntyi seurakunnasta.

– Jätin seurakunnan ja aloin käyttää huumeita. Seuraavat vuodet kuluivat huumeiden ja lääkkeiden kanssa touhutessa.
– Seurakunnassa oli ihmisiä, jotka olivat ystävällisiä ja tarkoittivat hyvää, mutta
lopulta heidän elämässään ja uskossaan ei
ollut minusta mitään todellista. Kaipasin
jotakin enemmän. Kaikki sanoivat, että Jumala on olemassa ja että hän rakastaa. Ne
tuntuivat kuitenkin vain tyhjiltä sanoilta.
– Se on vähän sama kuin jos vaimoni
huikkaisi minulle ovelta, että rakastaa minua, mutta suhteessamme ei koskaan olisi
tämän enempää. Sellaisessa avioliitossa ei voisi pitkään olla. Suhdetta ei voi olla, ilman yhteistä aikaa, katsetta ja
kosketusta, Will Hart
kuvailee.
Nu or uus i ässä Will antautui
täysillä mukaan
musiikin maailmaan. Hän soitti
parissakin bändissä. Huumeiden
käytöstä ja varkauksista tuli arkipäivää. Nuoren miehen ulkomuoto muuttui
mustanpuhuvaksi vaatetusta
myöten.
– Vihasin elämääni ja olin hyvin masentunut. Vanhempani olivat käyttäneet minua
useilla psykologeilla ja psykiatreilla, mutta
mistään ei ollut apua, Will Hart kertoo.
Will Hart arvelee, että hänen tarinansa
on aika tyypillinen monelle uskovassa perheessä kasvaneelle nuorelle.
– Moni on teini-iässä hylännyt seurakuntansa, koska on pitänyt kristittyjä tekopyhinä.

Kohtalokas ilta
Will Hartin elämä muuttui kertaheitolla, kun hän 17-vuotiaana kohtasi Jumalan
voimallisesti.
– Yhtenä aamuna äitini kysyi, josko tulisin illalla seurakuntaan kuuntelemaan vierailevaa julistajaa, jonka kautta moni oli
kokenut voimakkaan Pyhän Hengen kosketuksen. En missään tapauksessa ajatellut
mennä.
Tavallisesti Will sekoili koulun jälkeen
ympäri kaupunkia huumehöyryissä. Jossain vaiheessa iltaa hän sitten painui
kotiin, otti reilun satsin pillereitä ja vaan nukkui.
Tuona iltana Will ajeli autollaan ympäri
kaupunkia ja ohitti jossain vaiheessa seurakuntarakennuksen. Hän
muisti
äitinsä
maininneen tilaisuudesta ja päätti
hetken mielijohteesta mennä sisään
taloon.
– Seurakuntasali oli

”Kaikki tekosyyt
ja selitykset katosivat,
kun maailmankaikkeuden
Luoja tarttui sydämeeni
ja sulatti sen.”

hyvin pieni ja siellä oli vain 30–40 ihmistä. Mietin, että mitä ihmettä tein siellä. Kaduin tulleeni sisään, Will kertoo.
Nuori mies päätti sulautua porukkaan,
koska halusi välttää sen, että joku olisi tullut juttelemaan ja todistamaan Jeesuksesta.
Ylistyksen alkaessa hän nosti kätensä niin
kuin muutkin, samalla hän koko ajan etsi
tilaisuutta poistua paikalta huomiota herättämättä.
Sitten illan puhuja, Kippari-Kallen näköinen mies, Bob Bradbury, astui sisään
liukuovista. Nyt myös Will kiinnostui, sillä
hän ajatteli pitävänsä hauskaa miehen kustannuksella.

Sydän sulaa
– Mies piti saarnan, jossa ei ollut minulle
mitään uutta. Sitten hän lausui sanat, jotka
upposivat sydämeeni. Hän sanoi: ”Jumala
ei ainoastaan rakasta sinua vaan hän haluaa käyttää sinua jo tänä iltana”. Pyhä Henki
kosketti minua rajusti ja aloin nyyhkyttää
kuin pieni lapsi.
Siihen asti Jumalan olemassaolo oli ollut
Willille teoriaa ja ihmisten mielipiteitä.
– Siinä hetkessä Jumalan todellisuus kosketti minua voimallisesti. Kaikki tekosyyt
ja selitykset katosivat, kun maailmankaikkeuden Luoja tarttui sydämeeni ja sulatti
sen. Kaaduin maahan ja aloin ulvoa, Will
kertoo.
Tuossa hetkessä 17-vuotias Will antoi sydämensä ja elämänsä Jeesukselle.
– Kun olin maannut lattialla jonkun aikaa, Bob tuli luokseni ja sanoi: ”Poika, mitä
teet siellä lattialla. Nouse ylös, nyt on aika
lähteä töihin.” Olin suurin syntinen siinä tilassa ja elämäni oli aivan sekaisin, kuka tahansa toinen ansaitsi tulla valituksi ennen
minua. Samana iltana sain nähdä käytännössä, että Jumala haluaa käyttää minua.

Uusi työ alkaa
Will Hart tekee evankelistan työtään
perheen ehdoilla. Perhekuvassa Musy,
Bella, Joshua ja Will Hart.

Noustuaan ylös lattialta Will rukoili erään
miehen puolesta, joka saman tien kaatui
Pyhän Hengen voimasta. Siitä lähtien, nyt
jo 11 vuoden ajan, Will on ollut Jumalan
valtakunnan työssä.
– Olen matkustanut ympäri maailmaa.
Puoli vuotta pelastumiseni jälkeen muutin
Paraguaihin Bob Bradburyn perässä. Heti
pelastumiseni jälkeen aloin rukoilla sairaiden puolesta ja olen nähnyt valtavasti Jumalan ihmeitä. Lukuisat sokeat ovat saaneet näkönsä ja syövät ovat parantuneet,
Will kertoo.
Will Hart kertoo oppineensa jo varhain,
että jos hän haluaa saada lisää voitelua sairaiden parantamiseen, hänen täytyy viettää
aikaansa niiden lähettyvillä, joilla on voitelu, ja palvella heitä. Toisekseen on vietettävä paljon aikaa rukoillen, paastoten ja Herraa etsien.
Teksti Sari Savela
Kuvat Sari Savela
ja Will Hart ministries

Will Hart vierailee
Healing Rooms Finland ry:n
kutsusta Suomessa 16.–17.3.
Lisää aiheesta sivulla 3 ja 11.
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Rick ja Lori Taylor:

”Odota ihmettä”

Kolumni
Rukoile sittenkin

K

un puhutaan sairaiden puolesta rukoilemisesta, niin
lähes välittömästi joku katsoo aiheelliseksi esittää
valistuneen huomautuksen: mutta kun kaikki eivät
parane. Näkemyksen taustalta kajastuu asenne: ei ihmeitä tapahdu. Entä sitten? Kolikon toinen puoli on: moni ihminen paranee. Meidän tehtävämme on laittaa kädet sairaiden päälle ja rukoilla. Rukous auttaa aina jollain tavoin.
Etukäteen ei pidä sinetöidä lopputulosta oman epäilyn tai
epäuskon vuoksi. Jeesus itse sanoo: Joka uskoo minuun,
on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. (Joh. 14:12)

– Lopulta kaikessa on kyse Jeeuksesta. Hän on kaikkein tärkein, Rick ja Lori Taylor sanovat.

– Kaikkialla, mihin menen, näen Jumalan ihmeiden murtautuvan esiin, Rick
Taylor kertoo.

V

iime huhtikuussa Rick Taylor oli vaimonsa
Lorin kanssa Soulissa Etelä-Koreassa, jossa tapahtui suuria ihmeitä. Kumpikin puistelee päätään ihmetyksestä muistellessaan matkaa.
– Sain siellä yhdessä tilaisuudessa tiedonsanat,
että Jumala parantaa syntymästään sokean ihmisen. Pyysin tätä nostamaan kätensä. Yksikään käsi
ei noussut. Ajattelin jo hetken, että taisi tulla huti.
Toisaalta koin vahvasti, että Pyhä Henki oli näin
sanonut. Hetken päästä joku tuli lavalle ja puhui
koreaksi mikkiin. Koko sali puhkesi riemuun. Olin
ymmällä, kunnes tulkki sai kerrottua, että heidän
seurakuntaan kuuluva nainen oli juuri soittanut ja
kysynyt, että mitä te siellä seurakunnassa oikein
teette. Jumalan voima oli tullut hänen päälleen ja
hän, syntymästään sokea, sai näkönsä.
Rick ja Lori Taylor johtavat Yhdysvalloissa Santa
Marian Healing Roomia, minkä lisäksi he toimivat
Healing Room -työn aluejohtajina kotimaassaan.
Viimeisen kymmenen vuoden ajan Santa Marian
Healing Room Kaliforniassa on ollut monenlaisten parantumisihmeiden näyttämö. Ihmisiä tulee sinne rukoiltavaksi ympäri Yhdysvaltoja ja eri
puolilta maailmaa.
– Ihmiset ovat kuulleet ihmeistä ja haluavat parantua sairauksistaan. Siksi he tulevat Santa Marian Healing Roomiin.
Viime syksynä Taylorit vierailivat Suomessa ja
olivat pääpuhujina Healing Roomin kansainvälisessä konferenssissa.

Ihme vai parantuminen?
Taylorien mukaan Jumala parantaa eri tavoin. Toisinaan tiedonsanojen kautta heitäkin, jotka eivät
ole edes paikalla. Rickilla ja Lorilla on kokemusta
myös enkeleiden parantavasta kosketuksesta. Joskus Jumalan parantava voima koskettaa ihmistä
ylistyksen aikana.
Taylorit puhuvat ihmeestä, kun ihminen paranee saman tien, kerralla. Parantumisesta he puhuvat, kun kyse on vähitellen tapahtuvasta parantumisesta. Lorin sisko sairasti ennen MS-tautia,
mutta on parantunut siitä vähitellen rukousten
avulla. Aikaisemmin hän ei voinut mennä mihinkään ilman pyörätuolia, nyt hän liikkuu vapaasti
ilman apuvälineitä.
Ihmeet murtautuivat esiin Santa Marian Healing
Roomissa vuonna 2000, kun eräs nainen parani
yliluonnollisesti pitkälle levinneestä rintasyövästä.

Epäuskon väistyminen
Rick, jos sinun pitäisi tiivistää sanomasi yhteen
lauseeseen, mikä se olisi?
– Jumalan läsnäolo on avain parantumiseen,
Rick kiteyttää.
Rick saarnaa mielellään Jumalan läsnäolosta.
Ylistäminen ja palvonta avaavat tietä Jumalan läsnäololle. Siellä, missä taivaat ovat avoinna, ihmiset
pelastuvat ja parantuvat.
Kaikkein innostavinta Taylorien mielestä on
nähdä ihmisten pelastuvan. Heidän Healing Roomissa Santa Mariassa ihmisiä pelastuu toisinaan
useita yhden illan aikana.
Toivoisitteko läpimurtoa jollain tietyllä alueella?
– Epäuskon väistymistä rukoilemme, he vastaavat empimättä.
– Toivomme myös näkevämme tulevaisuudessa
ruumiinjäsenten kasvamista menetettyjen ja puuttuvien tilalle, siis luovia ihmeitä, he jatkavat.
Tähän mennessä he ovat saaneet todistaa monia
uskomattomia ihmeitä. Syövät ovat parantuneet,
ihmiset ovat saaneet uusia sisäelimiä tuhoutuneiden tilalle, sokeat ovat saaneet näkönsä ja kuurot
kuulonsa. Myös moni autoimmuunisairaus on parantunut.

Odotus ja kiitollisuus
– Pyrimme tilastoimaan parantumisia, mutta niitä tapahtuu niin paljon, ettei kaikkia tule kirjattua.
Parantumistodistukset ovat todella tärkeitä ja rohkaisevat ihmisiä, Rick ja Lori toteavat.
Rick kertoo usein sanovansa ihmisille ennen
kuin rukoilee heidän puolestaan, että Jumala parantaa heidät. Kuulostaa uskaliaalta, mutta mies
perustelee toimintaansa sillä, että on tärkeää, että
rukoiltava uskoo itsekin paranevansa.
– Kyse on uskosta ja odotuksesta. Odotanko, että Jumala todella parantaa vai toivonko vain. Ihmeet kuuluvat uskovan elämään. Jumalan läsnäoloa seuraa ihmeet ja merkit.
Rick opettaa usein sekä Jumalan läsnäolon merkityksestä sekä odotustason nostamisesta. Hän on
huomannut, että näitä opetuksia seuraa monesti
Jumalan ihmeiden lisääntyminen. Rick Taylor korostaa myös kiitollisen asenteen merkitystä. Ihmisen kiitollisuus on Jumalalle mieluista. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän
on sinulle tehnyt (Ps. 103:2). Rick ja Lori Taylor
muistuttavat, että Jumalan läsnäolon lisääntymiseen liittyy myös parannuksenteko synneistä ja
ihmisen jano nähdä ja kokea enemmän Jumalaa.
Sanassaan Jumala lupaa vuodattaa henkeään janoavaisten ylle (Jes. 44:3).
Teksti ja kuva Sari Savela

Toisinaan kohtaamme rukoilijoina pettymyksiä, kun parantumista ei tapahdukaan. Kerron teille tarinan. Noin viisikymmentävuotias nainen sairastui joitakin vuosia sitten syöpään. Syöpä oli ärhäkkää laatua. Nainen joutui heti rankkoihin solumyrkkyhoitoihin. Myrkyillä syöpä saatiin
talttumaan – tai niin ainakin luultiin – kunnes elimistöstä
löydettiin etäispesäkkeitä. Hoitoja jatkettiin, vaikka tilanne
näytti vaikealta. Lääkäritkään eivät olleet kovin toiveikkaita paranemisen suhteen. Hoidot näyttivät kuitenkin jälleen
tepsivän ja naisen vointi koheni. Naisella oli usko siihen, että Jumala voi ja haluaa parantaa hänet. Paitsi uskoa, hänellä oli myös kiihkeä halu jatkaa elämää.
Naisen paranemisen puolesta rukoiltiin paljon ja laajasti.
Aika kului. Välillä oli selvästi parempia aikoja, mutta sitten
taas tuli huonoja uutisia. Lopulta hoidot päätettiin lopettaa
tehottomina. Nainen jäi kotiinsa sairastamaan.
Rukoilevat ystävät päättivät tehostaa rukousta. Raamattu
sanoo, että vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras ja kestävä (Jaak. 5:16). Naisen puolesta alettiin rukoilla
ympäri vuorokauden tunnin vuoroissa, paastottiin ja järjestettiin rukouskokouksia. Yhdessä sopien kolkutettiin Jumalan valtaistuinsalia: ”Herra, sinä lupaat sanassasi, että kun
he panevat kätensä sairaiden päälle, nämä tulevat terveiksi. Herra, paranna hänet.”
Sitten eräänä talvisena päivänä tuli tekstiviesti: ”Ystävämme on nyt päässyt Taivaan kotiin.”
Sanoma herätti rukoilijoissa monenlaisia tunteita: pettymystä, kun läpimurtoa ei tullutkaan, surua menetyksen
johdosta, huolta omaisten puolesta ja iloakin toisen kotiin
pääsyn vuoksi. Tällä kertaa syöpä ei lopullisesti parantunut
tässä ajassa, mutta rukoustaistelu opetti paljon ja kasvatti kestävyyttä. Kenties seuraavalla kerralla saamme voiton,
kun rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida,
mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä
mukaista ja täydellistä. (Room. 12:2)
Meidän tulee muuttua ja uudistua mieleltämme, jotta
osaisimme arvioida, mikä on Jumalan tahto. Se tarkoittaa,
että hylkäämme epäuskoiset ajattelumallimme ja asenteemme ja ojentaudumme Sanan mukaan. Jeesus rukoilee
Isä Meidän -rukouksessa, että tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa. Taivaassa ei ole sairautta. Ymmärrän, että Jumalan
tahto on parantaa.
Jatketaan kestävinä rukousta parantumisen puolesta. Hän
antaa anteeksi kaikki syntini ja
parantaa kaikki sairauteni.
(Ps. 103:3)
Sari Savela
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Säiliöt ja
paineastiat
www.estanc.fi

Tilaa Nyt!

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

Liity kannatusjäseneksi

us!

Uutu

Kannatusjäsenenä tuet rukoustyötä
parantumisen puolesta Suomessa.
Liity netin kautta
www.healingrooms.fi/ tilaukset
ja maksa 35 euroa tilille 578010220684pelotta
(viite 55). Voit myös lait”Anna palvelijoillesi voimaa
taa postikortin toimistoon Healing
julistaa sanaasi. OjennaRooms
kätesi,
niin
Finland
ry, PL 86,
02601tapahtuu
Espoo ja maksaa jäsenmakettä sairaat paranevat, että
sun tilille.

tunnustekoja ja ihmeitä pyhän
Healing Room -työ
palvelijasi Jeesuksen nimessä."
Suomessa
Kris vallotton &
Healing Room Finland ry:n tili on
Bill
Johnson:
Apt.
4 : 29 – 30
FI44 5780 1020 0206 84 viite 110

Bill Johnson: Maan
Worship UNltd: Breath
päällä niin kuin taivaassa
Laadukas ylistyslevy sisältää
Haluatko oppia elämään
14 ylistykseen ja Jumalan läsnäElämä Kuninkaan perheessä
Pyhän Hengen johdatuksessa
oloon johdattavaa kappaletta.
Näetkö itsesi kerjäläisenä, joka
HRF ry Markku ja Susanne Laitiihmeiden täyttämää elämää?
Kappaleet lauletaan suomen-,
joutuu taistelemaan kaikesta vai
sen lähettäjätili on FI26 5780 0720
Bill Johnsonin kirja Maan
ruotsin- ja englanninkielellä.
Kuninkaan lapsena, jolla on jo
3662 80 viite 770
Healing
Room
–
rukouspalvelu
Suomessa
päällä niin kuin taivaassa
Levyllä on mukana laulajia ja
kaikki taivaan resurssit käytössään?
POHA 2020/2011/1339
rohkaisee sinua astumaan ylimuusikoita eri seurakunnista. YlisKris Vallotton ja Bill Johnson
ajalla 3.11.11–2.11.13.
luonnolliseen Jumalan maailtystä johtavat muun muassa Junnu
vievät kirjassaan löytöretkelle
Lupa
on voimassa
Healing
Room
toteuttaa
Jumalan
Sanaa
rukoilemalla
parantumisen
puolesta
jakoko Suomen
maan. Tilaa kirja hintaan
Aaltonen, Terhi Harper ja Marjukka
todelliseen identiteettiisi, johon
alueella Ahvenanmaata lukuunot22 e/kplkertomalla
+ toimituskulut evankeliumia
Rintamäki. Tilaa
hintaan 20 e/kpl
22cdpaikkakunnalla
Suomessa
ja Suomen
lähialueilla
Jeesus
on sinut lunastanut
ristillä.
tamatta.
3,50 e.
+ toimituskulut 3,50 e.
Tilaa
kirja
hintaan
24
e/kpl
+
rukousklinikoissa, kodeissa, kaduilla , messuilla ja monessa muussa paikassa.
toimituskulut 3,50 e.

Tilaa ilmainen
sähköpostitiedote
Tiedotamme kuukausittain Healing
Room -työstä sähköisellä tiedotteella, jonka voit sitoumuksetta tilata omaan sähköpostiisi osoitteesta
www.healingrooms.fi
linkki tilaukset, liity Healing
Roomin sähköpostilistalle.
Näin pysyt ajan tasalla parantumispalvelun 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. Vapaaehtoinen maksu on 10 euroa vuodessa.
Lehti tiedottaa Healing Room -työn
uutisia Suomessa ja maailmalla ja
opettaa parantumisesta.

Työmme etenee myös Virossa ja Ruotsissa.

kiitos
tuestasi!
Ajankohtainen
taloudellisen tuen pyyntö
Healing
–työ on vapaaehtoisten
lahjoittajien
varassa
– SinunSuomessa
varassasi.
Healing
RoomRoom
Finland
Sydämellinen kiitos
Sinulle
ta rukoustyötä
ja läry:ssäTaloudellisen
työskentelee kaksi
olet hyvin
ollut mukana
tukemas- Jos
hialueilla.
Tukemalla
Healing
tuenpaltarvejoka
on nyt
konkreettinen.
Sinä annat
30 euroa,
kallistataloutemme
työntekijää ja
useita
sa
rukouspalvelutyötä
SuomesRoom
työtä
kylvät
hyvään
maakorjautuu ja toimintavalmiutemme paranee normaaliksi.
vapaaehtoisia, joiden työpasa. Yli viiden vuoden ajan Healing han, joka kantaa satoa iankaiknoksella mahdollistetaan RuRoom -työ on elänyt ihmeessä.
kiseen elämään.
Voit tukea työtä myös lahjoittamalla
haluamasi summan
oheisella tilillepanokortilla.
kousklinikka -työ Suomessa.
Tukeasi tarvitaan edelleen. Voit liittyä myös kannatusYhdistys johtaa ja edistää Suo- Lahjoittamalla kertaluonteiKannatusjäsenyys
siunattu antaessasi ja kunjäseneksi.
annat, niin
anna iloiten! on
men Healing Rooms -työtä sekä Ole
sesti tai säännöllisesti mahkonkreettinen osoitus siitä, ettuottaa rukousklinikoille erilai- dollistat sen, että jatkossakin
tä haluat tämän työn jatkuvan!
sia tukipalveluja.
pystymme tekemään arvokas- Toimi heti. Kiitos tuestasi!
TILISIIRTO

Saajan
tilinumero

FI44 57801020020684

Saaja

Healing Rooms Finland ry.

Healing Rooms Finland ry

Vain kotimaan maksuliikenteessä

Healing Rooms -työlle / viite 110
Lisätietoja: Lahjoitus
www.healingrooms.fi
30 €
50 €
100 €
________ muu summa

Maksaja

Keräyslupa: 2020/2011/1339
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus, käyttötarkoitus: yhdistyksen toimintaan.
Keräysaika 03.11.2011-02.11.2013 koko Suomi Ahvenanmaata lukuun
ottamatta
Allekirjoitus

Tililtä nro

Viite
Eräpäivä

110
Euro
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Rukousklinikat
Espoo – Leppävaara

Jämsä

Lapua

Espoo – Matinkylä

Järvenpää

Lieto

Kerava

Lohja

Albergan kartano,
Sokerilinnantie 7 B
Tiistait

Espoon Matinkartano,
Matinkartanontie 16 B
Tiistait

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

Rukouksen talo,
Säterintie 2, 2. krs
Maanantait
Kristillinen koulu,
Sibeliuksenväylä 42
Joka toinen torstai,
parittomat viikot
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

Lahti

Ristin kirkko, Kirkkokatu 4
Joka toinen maanantai,
parittomat viikot (aloitus 13.2.)

Lappeenranta

Sammontorin asukastila,
Sammontori 2
Joka toinen keskiviikko,
parilliset viikot

Aukioloajat klo 18.30–20.30
Lisätiedot:
www.healingrooms.fi

Sävelsiivet, Kustaa Tiituntie 1
Joka toinen torstai,
parittomat viikot
Liedon vanha seurakuntatalo,
Kirkkotie 15
Joka toinen maanantai,
parilliset viikot
Karstuntie 2 A 4
Joka toinen torstai,
parilliset viikot

Nurmijärvi

Vanha Pappila, Pappilantie 1
Joka toinen maanantai,
parittomat viikot

Oulu

Kirkkokatu 34 (sisäänkäynti
Nummikadun puolelta)
Joka toinen maanantai,
parittomat viikot

Salo

Katrineholminkatu 9
Tiistait

Turku–Aurakatu

Församlingshemmet Aurelia,
Aurakatu 18, 2. krs
Joka toinen sunnuntai,
parilliset viikot
huom. aika klo 16.30–18.30

Vantaa-Tikkurila

Vapaaehtoistalo Viola,
Orvokkirinne 4
Joka toinen perjantai,
parittomat viikot

Vaasa

NNKY:n tilat, Kirkkopuistikko 30
Joka toinen torstai,
parittomat viikot

Seinäjoki

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

Keskuskatu 17
Joka toinen torstai,
parilliset viikot

Tampere

Puutarhakatu 17
Joka toinen tiistai,
parilliset viikot

Healing Room -koulutukset

Healing
Rooms

l 2.–3.3 Pori. Koulutus pidetään Rantakartanossa, Isojoenrannantie 58.
l 27.–28.4 Tampere, Hervannan katukappeli Helluntaiseurakunta,

Hervannan kauppakeskus Duo 2 krs, Pietilänkatu 2

l 11.–12.5. Vaasa, Vasa Missionskyrka, Rauhankatu (Fredsgatan) 20.

Koulutus tulkataan ruotsiksi.

Koulutusten aikataulu:
Koulutus perjantaina klo 18–21 ja jatkuu lauantaipäivän klo 10–18
Koulutuksiin ilmoittautuminen:
•nettilomakkeella www.healingrooms.fi, linkki koulutus
•postin kautta lähettämällä kortti tai kirje osoitteeseen
Healing Rooms Finland ry, PL 86, 02601 Espoo
•puhelimitse toimistoon: 045-312 5001 (ei rukouspyyntöjä)
Osallistumismaksu
Kurssin osallistumismaksu: 45 €/henkilö tai 25 €/opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset.
Maksu sisältää opetuksen ja materiaalit ja suoritetaan tilille OP 578010-220684 viite 1601.
Esitä maksukuitti ja alennukseen oikeuttava henkilökortti koulutustilaisuuteen tultaessa.
Lisätietoja: www.healingrooms.fi tai p. 045-312 5001

Healing Room Finland ry:n tiedotuslehti
Päätoimittaja Susanne Laitinen Tuotanto Sari Savela/Lähdemedia Oy
Avustajat PT Juntumaa, Markku Laitinen, Antero Laukkanen, Else-Maj Leino ja Helena Raskinen
Ulkoasu ja taitto Anne Tervahauta/Kuvitella Kannen kuva Helena Raskinen
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

Healing
Rooms

Will Hart
Suomeen
16.–17.3.

Amerikkalainen Will Hart eli hurjan
nuoruuden. Nuori mies oli vakavasti
masentunut narkomaani, kun Jumala
kohtasi hänet voimallisesti. Dramaattinen kääntymys muutti Will Hartin
koko elämän. Nyt jo 11 vuoden ajan
mies on kiertänyt ympäri maailmaa julistamassa evankeliumia ja
rukoilemassa sairaiden puolesta. Palvelutyössään hän on saanut
nähdä valtavia Jumalan ihmeitä.
Maaliskuussa Will Hart vierailee Healing Roomin kutsusta ensimmäistä kertaa Suomessa.
Tule mukaan kuulemaan innostavaa ja voimallista opetusta!
16.3. klo 19 Espoon Helluntaikirkossa
	Luomanportti 8, Olarinluoma, Espoo
17.3. klo 18 Turun Helluntaiseurakunnassa
	Puistokatu 6 B, Turku
Tilaisuuksiin vapaa pääsy.
Tervetuloa!
Tilaisuuden järjestää Healing Rooms Finland ry
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Konferenssituliaisina
parantunut polvi
Tamperelainen Tapani
Varuhin osallistui viime
syys-lokakuun vaihteessa Healing Roomin kansainväliseen parantumiskonferenssiin Helsingissä.
Innostava konferenssi
tarjosi bonuksena yllätyksen – Tapanin useita vuosia oikkuillut polvi parani.

edes eteen, kun sinne kutsuttiin niitä, joita tiedon sanat voisivat koskea. Rukoilin
vaan itsekseni penkissä ja
omistin parantumisen itselleni, Tapani kuvailee.
– Kotiin tultuani huomasin, että liikeradat polvessani
olivat palanneet lähes ennalleen. Konferenssin jälkeen
olen voinut taas lenkkeillä ja
pelata lentopalloa täysipainoisesti kolme kertaa viikossa. Polvi ei enää tule kipeäksi suorituksien jälkeen, voin
hypätä ja juosta täysipainoisesti ilman kipuja.
Tapani kiittelee hyvin järjestetystä konferenssista.
– Siellä oli rakkaudellinen
Pyhän Hengen läsnäolo, ja
kaikki tapahtui hyvässä järjestyksessä. Konferenssin
hyvä opetus ja oma parantumiseni vahvistivat minua
hengellisesti ja antoivat innoitusta kouluissa ja seurakunnissa tekemääni hengelliseen työhön.

T

apani Varuhin on aktiivinen lentopallon harrastaja. Vuosi ennen konferenssia hän joutui kuitenkin
leikkaukseen, jossa oikean polven nivelkierukasta otettiin pala pois molemmilta puolilta.
Leikkauksen jälkeen hän ei ollut kyennyt pelaamaan täysipainoisesti eikä lenkkeilemään.
Tapani kertoo konferenssin
pääpuhujan Rick Taylorin saaneen tiedon sanat siitä, että jonkun oikea polvi paranee.
– En ollut heti valmis uskomaan, että juuri minä voisin parantua. Ajattelin että se tieto tuli jollekin toiselle. En mennyt

Mitä on uskoontulo?

– Healing Roomin konferenssista jäi hyvä mieli. Olen kiitollinen Herralle, sanoo Tapani Varuhin.

Teksti Else Leino
Kuva Ville Turkkinen

lyhyesti

l”Menin rukoiltavaksi vasemman

käden puutumisen vuoksi. Itse en tuntenut mitään erityistä, mutta yksi rukoilija sanoi, että tunsi lämmön kädessään, joka oli juuri kipeän paikan päällä lapaluun alaosassa. Lähtiessäni pois
oli niin hyvä olo ja käsi oli ihmeellisen
kevyt. Kiitos Jeesukselle, Hän paransi käteni. Enää se ei ole puutunut, eikä
kipeä vaan taipuisa ja terve. Heti illalla menin nostelemaan painavaa astiaa,
eikä käsi nostelusta ole kipeytynyt. Kiitos Jeesukselle Kristukselle!”
HR-tilaisuus Anjalankoskella 2011   

l”Yli vuoden kestänyt hyvin kivuli-

as olkapään vaiva ja siitä seurannut jäätynyt olkapää parantui täysin hetkessä 7.2.2011 klo 23. Käsi liikkuu kaikissa liikeradoissaan täysin normaalisti!

en

kin

R as

Monet ihmiset paranevat vaivoistaan, kun heidän puolestaan
rukoillaan Healing Rooms
-rukousklinikoilla. Poimimme
netistä muutamia parantumis
todistuksia.

Olin käynyt rukoiltavana Leppävaaran
ja Kontulan Healing Roomissa joitakin
kertoja ja myös ystävät olivat esirukoilleet olkapääni puolesta. Käsikirurgin ja
ortopedin diagnoosin mukaan vaivaan
olisi saanut varautua kahden vuoden
sairastamisella. Lääkärini ja fysioterapeuttini sanoivat tämän olevan todellinen
ihmeparantuminen. Kiitos parantumisesta
kuuluu yksin Jeesukselle!”
HR Espoo ja HR ItäHelsinki 2011
Helena

Netistä
poimittua

l”Kävin rukoiltava-

na Healing Rooms -rukousklinikalla. Rukousaiheenani oli, että löytäisin
oman alani työtä. Nyt olen ollut mukavassa työpaikassa jo kaksi kuukautta.”
HR Lapua 2011  

l”Olin kärsinyt lapsettomuudesta

melkein kuusi vuotta. Varsinaista syytä
ei tutkimuksissa ollut löytynyt, tosin lievän endometrioosin epäiltiin hidastavan asiaa. Monien rukousten ja rukousklinikkakäyntien jälkeen lapsettomuus
ja muutkin oudot vaivat alkoivat selvitä. Nyt olen raskaana.”
HR Tampere 2011

l”Meillä oli viime talvena ja keväänä

(2010) vaikeuksia murrosikäisten lastemme kanssa. He Lintsasivat koulusta,
oli koulukiusaamista yms. Olin todella ahdistunut ja kannoin koko ruumiissani tätä huolta lapsistani. Kävin
Paloheinän rukousklinikalla rukoiltavana. Jo
kun saavuin odotushuoneeseen
tunsin Pyhän
Hengen läsnäolon ja huoneessa ollessani ihana
sisar kysyi haluaisinko jättää koko taakkani Herralle? Kyllä halusin ja koin
sen myös helpotuksena. Kiitos Herralle, tilanne
lasten kanssa on muuttunut; meillä oli
ihana kesä ja juttelimme paljon uskon
asioista ja kumpikin heistä tunnustautui Jeesukseen uskovaksi. Myös kaveripiiri muuttui. Itse paranin myös fyysisestä vaivastani pikku hiljaa. Kiitos Jeesus!”
HR Helsinki, Pasila 2010   

l Lue lisää parantumistodistuksia
www.healingrooms.fi.

Kaipaatko sydämeesi rauhaa, joka
ei horju? Tuntuuko elämäsi tyhjältä 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 välinen särkynyt yhteys eheytyy. Jumala rakastaa jokaista luomaansa ihmistä hyvin paljon
ja Hän haluaa antaa jokaisen sydämeen pysyvän rauhan, kestävän toivon ja todellisen ilon.
Raamatun mukaan kukaan ihminen ei kuitenkaan 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 yksikään, joka häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Johanneksen
evankeliumi 3:16)

Mihin uskoontuloa tarvitaan?

Ihminen luotiin alun perin yhteyteen Jumalan
kanssa, mutta sitten syntiinlankeemus – tottelemattomuus Jumalaa kohtaan – erotti ihmisen Jumalasta. Ihmisen pahat teot erottavat ihmisen Jumalasta edelleen. Ehkä ajattelet, ettet ole tehnyt mitään väärää elämässäsi,
mutta Jumalan näkökulmasta yksikin valhe
tai ilkeä ajatus lähimmäisestä riittää. Raamattu nimittää meidän pahoja tekojamme synniksi. 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 armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. (Room. 6:23). Syntiinlankeemus aiheutti
syvän kuilun ihmisen ja Jumalan välille. Tuon
kuilun voi ylittää vain Jeesuksen kanssa, sillä
Jeesus on kärsinyt meidän puolestamme synnistä kuuluvan rangaistuksen. Jumala antoi ainoan Poikansa maailmaan sovittamaan synnit.
Jeesus kärsi ristillä rangaistuksen koko ihmiskunnan pahojen tekojen tähden. Kun ihminen
ottaa vastaan Jumalan lahjan, syntien anteeksiantamisen, eheytyy särkynyt yhteys Isään Jumalaan. Jumala antaa ihmisen sydämeen rauhan, jota ei voi saada mistään muualta.

Rukoile uskonrukous

Uskoontuloon ei tarvita mitään erityisiä temppuja. Voit vain rukoilla yksinkertaisesti Jeesusta elämääsi joko omin sanoin tai seuraavasti:
”Herra Jeesus Kristus, olen rikkonut Jumalaa vastaan ajatuksin, teoin ja tekemättä jättämisin. Tarvitsen anteeksiantoa ja sinua. Uskon, että olet ristillä kärsinyt rangaistuksen
minun syntieni tähden. Anna minulle anteeksi kaikki pahat ja väärät tekoni. Tahdon ottaa
vastaan syntieni anteeksiannon. Tule Jeesus
sydämeeni asumaan. Ota elämäni ohjat käsiisi. 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 Jumalaa, jotta voit kasvaa uskossasi. Sinun kannattaa myös hakeutua seurakuntaan muiden uskovien yhteyteen.
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. (Joh. 1:12)

Teksti: Sari Savela

