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Kimmo Janas

– Uskomme, että 
sairaiden parantaminen 
ei ole tarkoitettu vain 
muutamille harvoille 
kristityille, vaan se on 
Raamatun mukaan 
jokaisen kristityn 
tehtävä.  Lähetyskäskyn 
toteuttaminen 
maailmassamme 
jatkuu tänään 
– samoin sairaiden 
parantaminen, toteaa 
Healing Rooms Finland 
ry:n toiminnanjohtaja 
Markku Laitinen.

Raamattu kehottaa rukoile-
maan sairaiden puolesta.  
Sekä VT:ssä että UT:ssa pa-

rantumisen puolesta rukoilemisen 
teemat ovat esillä. Healing Roomin 
toiminta pohjautuu Jeesuksen Kris-
tuksen käskyyn;”Hän sanoi heille: 
”Menkää kaikkialle maailmaan ja 
julistakaa evankeliumi kaikille 

C  Healing Roomin miehet Albergan 
kartanolla valmiina palvelemaan; Kale-
vi Laaksonen (vas.),  Jaakko Happonen, 
Juha Kärnä, Matti Markkanen, Kimmo 
Veijonen, Matti Harinen ja Markku Lai-
tinen.

Healing Room 
sopii myös miehille

luoduille.  Joka sen uskoo ja saa 
kasteen, on pelastuva. Joka ei 
usko, se tuomitaan kadotukseen. 
Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat 
nämä tunnusmerkit: Minun nimis-
säni he ajavat pois pahoja henkiä. 
He puhuvat vierailla kielillä. He 
tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaik-
ka he juovat tappavaa myrkkyä, 
se ei vahingoita heitä. He panevat 
kätensä sairaiden päälle, ja nämä 
paranevat.” (Mark. 16 : 15 – 18)

Koulutuksen kautta 
palvelemaan

Healing Room -toiminta on seura-
kuntien yhteistä palvelutyötä. Pai-
kallistasolla toimintaa koordinoivat 
eri seurakunnista muodostuva hal-
litus sekä paikalliset vetäjät. Toi-
minta ei ole yhden seurakunnan 
omaa toimintaa vaan toiminnassa 
pitää olla useampi seurakunta 
mukana. Samoin Healing Room ei 
ole seurakunta vaan toiminnassa 

mukana olevia kannustetaan pal-
velemaan myös heidän omassa 
kotiseurakunnassaan. 

  Palvelutiimit koostuvat Hea-
ling Room -työhön koulutetuista, 
seurakunnan valtuuttamista va-
paaehtoisista. 

– Tiimin jäsenet koulutetaan, 
haastatellaan ja evaluoidaan en-
nen palvelutehtävään asettamis-
ta. Tiimiläisen tulee olla kristitty-
nä tasapainoinen, riittävän kypsä 
ja antaa  Pyhällä Hengen toimia 
kauttaan, sanoo Markku Laitinen.

Vastuunkantajiksi haluaville 
henkilöille järjestetyssä koulutuk-
sessa käydään läpi Healing Room 
rukouspalvelun raamatullinen 
perusta ja demonstroidaan käy-
tännössä miten Healing Roomissa 
toimitaan. Lisäksi jokaisen tulevan 
tiimiläisen puolesta rukoillaan. 

– On tärkeää ymmärtää, että 
mahdolliset aiemmat sielunhoi-
dolliset tai ammatilliset koulutuk-
set eivät korvaa edellä mainittua 
koulutusta, Laitinen korostaa.
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C  Ennen ovien avaamista, Kimmo Vei-
jonen evästää vastuunkantajat illan ru-
kouspalveluun.

A  Jokaisessa palvelutiimissä on yleensä 
kolme henkeä rukoilemassa.

www.puheet.fi

Koulutuksella halutaan varmis-
tua myös siitä, että kaikilla tiimi-
läisillä on syvempi ymmärrys Hea-
ling Room rukouspalvelutyöhön ja 
yhtenäinen tapa toimia. Ajatus on, 
että toiminnan teologiset raamit 
ovat sellaiset, että kaikki kristilliset 
seurakunnat voisivat ne hyväksyä. 
Teologiset kiistat ja yhteistyön es-
teet halutaan laittaa sivuun ja kes-
kittyä ns. pääasioihin. 

– Haluamme, että Healing Room 
-palvelutehtävälle tulee Suomessa 
hyvä ja arvostettu maine seura-
kuntien yhteisenä raamatullisena 
palvelutehtävänä, joka on turval-
linen ja hyvää hedelmää kantava 
toimintamuoto, toiminnanjohtaja 
Laitinen toteaa.

Leppävaarassa 
Suomen pilotti

Healing Roomeja on eri puolilla 
maailmaa tällä hetkellä noin 590 
kappaletta.  Toiminta on levinnyt 
kaikille mantereille ja kasvaa voi-
makkaasti yli seurakuntarajojen.  
Kansainvälistä toimintaa koordi-
noi International Assosiation of 
Healing Rooms’iin (IAHR), jonka 

toimisto sijaitsee Spokanessa, Wa-
shingtonin osavaltiossa Yhdysval-
loissa. 

Työ on kantanut eri puolilla 
maailmaa paljon hyvää hedelmää.  
Moni on parantunut, vapautunut 
erilaisista taakoista ja sidoksista.  
Paljon on myös ihmisiä, jotka ovat 
työmuodon kautta löytäneet yhte-
yden Jeesukseen Kristukseen.  

– Vaikka Healing Room ei ole-
kaan seurakunta, sitä voisi kutsua 
seurakuntien sisäänheittopaikaksi, 
sillä uskoontulleita kannustetaan 
hakeutumaan heille sopivimman 
seurakunnan piiriin, toteaa Es-
poossa palvelutyöhön osallistuva 
Kimmo Veijonen.                                                                              

Suomen ensimmäinen Healing 
Room -rukousklinikka avattiin 
24.10.2006 juuri Espoon Leppä-
vaarassa, Albergan kartanossa ja 
se on avoinna kahdesti viikossa.

– Tavoitteenamme on saattaa A
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Jumalan kunnia Suomeen niin, 
että uskovat eivät seuraa ihmeitä 
ja merkkejä vaan ihmeet ja merkit 
seuraavat uskovia, Markku Laiti-
nen huomauttaa.

Matala kynnys 
– jopa miehille

Markku Laitinen haluaa kuvailla 
Healing Roomin toimintaa sanalla 
’asiakaslähtöinen’.

– Meille voi tulla yhtä hyvin 17v 
huumenuori kuin yllättäen sairas-
tunut pastorikin. Me haluamme 
rukousklinikan olevan tarpeeksi 
neutraali tila, että sinne on helppo 
tulla – jopa suomalaisen miehen, 
hän naurahtaa.

Leppävaaran rukousklinikan 
runsaan 50 vastuunkantajan jou-
kosta yli 14 onkin miehiä, jota 
voidaan jo pitää varsinaisena saa-
vutuksena kristillisessä kentässä.

Healing Roomin tausta
Mittavan osan elämäntyöstään Afrikassa lähetyssaarnaajana 
tehnyt John G. Lake perusti Healing Roomit eläkkeelle jää-
tyään Spokaneen, Washingtoniin noin vuonna 1915. Hän al-
koi opettaa tavallisille kristityille, kuinka rukoilla tehokkaasti 
sairaitten puolesta.

Vuosina 1951-1920 Spokane julistettiin jopa USA:n terveim-
mäksi kaupungiksi juuri Laken työn ansiosta. Lääkäreiden 
keskuudessa John Lake ei tietenkään ollut suosittu, sillä hän 
vei työllään lääkäreiden toimeentulon.

Spokanen parantumishuoneet toimivat Laken kuoleman 
jälkeen vielä jonkin aikaa 1930-luvun lopulla, mutta hiipui-
vat sitten. 

1990-luvulla Cal Pierce alkoi tutkia Spokanen kaupungin 
hengellistä perintöä ja löysi John Laken ja parantumishuoneet. 
Jumalan kutsun kannustamana Pierce perusti Healing Roomit 
uudelleen 1999 ja tänä päivänä John Laken alkuperäinen näky 
toteutuu; Healing Roomeja perustetaan kaikkialle maailmaan 
ja Jumalan parantava rakkaus virtaa niiden kautta.

Healing Rooms Finland ry:n hallituksen muodostavat: pastori 
Ari Puonti (Helsinki Vineyard seurakunta), pastori Jorma Ka-
ranko (Kotiryhmäverkosto ry), pastori, seurakunnanjohtaja 
Kenno Leier (Espoon Vapaaseurakunta), toiminnanjohtaja 
Markku Laitinen ja koordinaattori Susanne Laitinen (Healing 
Room Finland ry). 

Lisätietoja Healing Room -toiminnasta löytyy osoitteesta: 
www.healingrooms.fi

Healing Roomin vastuunkantajil-
la on varsin moninaisia työtehtäviä 
rukousklinikan läpiviemiseksi.

– Moni astuu tuosta kynnyksen 
yli varsin arkana, joten esimerkik-
si minun tehtäväni salipalvelijana 
on rohkaista heitä ja esitellä heille 
tilamme, kertoo tehtävän perässä 
Partaharjusta Espooseen siirtynyt 
Matti Markkanen.

Tiiminvetäjänä ja rukoilijana toi-
miva Juha Kärnä kertoo lähtevänsä 
kotiin aina hyvillä mielin rukoiltu-
aan illan ja oltuaan Jumalan läsnä-
olon virrassa muiden mukana.

– Omalla kohdallani olen myös 
huomannut oppineeni käyttämään 
armolahjojani, hän lisää.

Matti Harinen kertoo saaneen-
sa Healing Room -toiminnan 
sydämelleen runsas vuosi sitten 
kuullessaan Markku ja Susanne 
Laitisen alustuksen.

– Olen ollut mukana täällä Lep-
pävaarassa aivan alusta lähtien ja 
toiminut koko ajan esirukoilijana, 
Harinen selittää.

Leppävaaran Healing Roomin 
miesaktivistit kokevat sairaiden 
puolesta rukoilun sopivaksi toi-
minnaksi juuri miehille usein 
varsin naisvaltaisessa kristillisessä 
kentässä.

A


