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Healing Room -rukousklinikassa
rukoillaan parantumisen puolesta
On tiistai, ja rukouspalveluilta Healing Roomissa
Espoon Leppävaarassa on
kohta alkamassa. Albergan
kartanon alakerrassa olevassa rukousklinikassa rukoillaan kaksi kertaa viikossa
parantumisen puolesta. Joka
kerta on joku myös löytänyt
Kristuksen henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen.
Yhteiskristilliset rukouspalvelutiimit koostuvat Healing Room
-työhön koulutetuista, oman seurakunnan valtuuttamista vapaaehtoisista. Jokainen tiimiläinen
haastatellaan ja arvioidaan ennen
palvelutehtävään asettamista
Tämän illan yhtenä vetovastuullisena on Kimmo Veijonen.
Hän on ollut mukana Healing
Roomissa perustamisesta lähtien
lokakuusta 2006.
ï Rukoiltavana on käynyt
huhtikuun puoliväliin mennessä
yhteensä yli 700 henkilöä ja heitä
palvelemassa on ollut 40 tiimiläistä, Kimmo tietää.

Mikä on ollut työssä
sykähdyttävintä?
ï Vaikka täällä rukoillaankin parantumisen puolesta, niin
ehdottomasti parasta on ollut
nähdä, kuinka ihmisiä tulee us-

koon, sanoo Kimmo leveä virne
naamallaan.
Palveluvuorossa oleva Adele
Salonen tuli mukaan alkuvuodesta. Miten tulit lähteneeksi Healing
Room työhön?
ï Olen ollut mieheni kanssa
lähes 10 vuotta ryhmänvetäjänä
avioliittoleireillä. Sielläkin rukoillaan ihmisten puolesta, joten oli
luontevaa tulla Healing Roomiin.
Avioparileireillä on rukouksen
lisäksi ryhmäkeskusteluja ja sielunhoitoa, kun täällä keskitytään
parantumisrukoukseen.
Iltaa varten rukoilijat jaetaan
kolmen hengen tiimeihin, joka
kerta eri ryhmään. Ennen rukoiltavan astumista sisään tiimi rukoilee
hänen täyttämänsä lomakkeen
puolesta tekstipuoli peitettynä.
Tiimi pyytää, että Pyhä Henki
ilmaisisi, mitä rukoilijoiden tulee
asianomaisen puolesta rukoilla.

Jumalan kunniaksi
ï Healing Roomin tavoitteena on saattaa Jumalan kunnia
Suomeen niin, että uskovat eivät seuraa ihmeitä ja merkkejä
vaan ihmeet ja merkit seuraavat
uskovia. “Menkää ja julistakaa
evankeliumi. Ja nämä merkit
seuraavat niitä, jotka uskovat: He
panevat kätensä sairaitten päälle
ja nämä paranevat” (Markuksen
evankeliumi 16:15-18), kiteyttää

Healing Roomia johtavat Markku ja Susanne Laitinen iloitsevat uusista tiimiläisistä. Vääksyssä on jo aloittanut
toinen rukousklinikka ja lisää on perusteilla.
len. Nettisivuiltamme www.heaparantaa.
Susanne Laitinen, joka johtaa
Markku todistaa parantumi- OLQJURRPV¿ VDDPPH VLWWHQ OXNHD
toimintaa yhdessä miehensä
sestaan: hänen ruoka-aine-, sii- parantuneiden lähettämiä viestejä,
Markun kanssa.
tepöly- ja eläinallergiansa ovat toteaa Markku.
ï Rukoilija ei koskaan tiedä
taakse jäänyttä elämää. ï Usein Teksti: Else Leino
kuka paranee, kuka ei. Se ei
parantuminen tapahtuu vähitel- Kuva: Kaarina Havia
ole rukoilijan vallassa. Jeesus

Löydä Elämä Helsinki
ti 12. - la 16. kesäkuuta 2007
Suuri kesäkampanja
Helsingin Urheilutalolla, Helsinginkatu 25
Mukana mm. Peter Youngren ja Åge Åleskjae r.
Tervetuloa!

KOKOUSAJAT JA PUHUJAT
Ti 12.6. klo 18.30
Ke 13.6.
klo 10.00 - 13.00
klo 17.00
klo 18.30
To 14.6.
klo 10.00 - 13.00
klo 17.00
klo 18.30
Pe 15.6.
klo 10.00 - 13.00
klo 17.00
klo 18.30
La 16.6.
klo 10.00 - 13.00
klo 17.00
klo 18.30

"Löydä Elämä" -kokous

Peter Youngren

"Uusi, parempi liitto" -aamukokoukset
Peter Youngren ja Tom Lipkin
"Armon voima" -tunti
David Sterling
"Löydä Elämä" -kokous
Peter Youngren
"Uusi, parempi liitto" -aamukokoukset
Peter Youngren ja Åge Åleskjaer
"Armon voima" -tunti
Juha Kotisaari
"Löydä Elämä" -kokous
Åge Åleskjaer
"Uusi, parempi liitto" -aamukokoukset
Åge Åleskjaer ja Tom Lipkin
"Armon voima" -tunti
Åge Åleskjaer
"Löydä Elämä" -kokous
Peter Youngren
"Uusi, parempi liitto" -aamukokoukset
Peter Youngren ja Åge Åleskjaer
"Armon voima" -tunti
David Sterling
"Löydä Elämä" -kokous
Peter Youngren
Puhujamuutokset vielä mahdollisia.

Huom!
LÖYDÄ ELÄMÄ -ILTA JOENSUUSSA
to 14.6. klo 18.30
Paikka: Pielisensuun ev.lut.kirkko, Tikkamäentie 15
Mukana Peter Youngren.

Järj. EKM yhdessä paikallisseurakuntien kanssa.
Lisätietoja: EKM, Myllykatu 15, 65100 VAASA
Puh (06) 317 6000 / 044 017 6000
info@ekm.nu - www.ekm.nu - www.helmimedia.com

“LÖYDÄ ELÄMÄ -JATKOT” TAMPEREELLA
su 17.6.2007 klo 15.00 ja 18.30
Paikka: Puisto-Emmaus, Hämeenpuisto 14
Mukana Peter Youngren.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

