
Terveyttä joululahjaksi!
Jeesus on joulun lahja, tämänhän me tiedämme ja siitä iloitsemme. Jeesuksen mukana tuli maail-

maan Jumalan kuninkuuden ihanuus kuin raikas ja tervehdyttävä tuulahdus erämaahan. Kaikkialla 

Jeesus paransi, eheytti ja vapautti ihmisiä.   Mikään vaiva tai kipu ei ollut liian suuri tai pieni Hänelle. 

Hän paransi kaikki, jotka Hänen tykönsä tulivat. Mikä lahja vaivatuille ja pettyneille. 

Lahja on edelleen tarjolla. Sama ihana tuuli puhaltaa vieläkin Jeesuksen seuraajien kautta ja 

erämaat alkavat kukoistaa, elämä voittaa. Se rukoustyö, mitä Healing Room -klinikoilla ja uskovien 

kautta muuallakin tehdään, kantaa kaunista satoa. Joulun parantava lahja saavuttaa yhä useampia 

ihmisiä. Yhteiskuntaakin, saammehan me julistaa myös sosiaalista terveyttä ja eheyttä. Jatketaan 

uskossa ja rakkaudessa terveyden julistamista ja välittämistä Jeesuksen nimessä. Ja haastan meidät 

laajentamaan rukouksissamme vapauden välittämistä myös maailman kriisialueille.

Iloa Herran läheisessä ystävyydessä ja työtoveruudessa!

HEIKKI HILVO 
Rovasti

Healing Room Finland ry:n  
hallituksen jäsen
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HEALING ROOMS
Olkoon teillä Kristuksen mieli
“Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli” (Fil.2:5)

Elämme aikaa, jolloin on yhä tärkeäm-
pää tarkata, mihin kiinnitämme mie-
lemme ja ajatuksemme. Miten annamme 
huonojen uutisten vaikuttaa kuullessam-
me sanomia sodista, hädästä tai olles-
samme moninaisten haasteiden keskellä 
omassa elämässämme.

On yhä huolellisemmin varjeltava 
mielen maailmaa ja ymmärrettävä aja-
tusmaailman merkitys ja vaikutus elämän 
todellisuuteen. Ajattelusta lähtee kaikki: 
ajattelu luo perustan koko sielunmaise-
malle – tunteisiin, asenteisiin, uskon ja 
toivon näköaloihin.

Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeen kah-
leissa. Olosuhteet eivät estäneet häntä 
näkemästä Jumalan mahdollisuuksia. 
Kristitty ei vaella näkemisessä vaan us-
kossa. Tänään uskoamme koetellaan mo-
nin eri tavoin, ehkä enemmän kuin kos-
kaan. Maailma on muuttunut ja muuttuu 
koko ajan, mutta Jumala ja Hänen hyvät 

suunnitelmansa eivät muutu. Meillä tulee 
olla Kristuksen mieli, jotta voimme näh-
dä yliluonnolliseen todellisuuteen.

Mielen ja ajattelun muutos on osa Ju-
malan unelmaa, joka koskee jokaista kris-
tittyä. Meille on annettu valtava lahja: 
Meissä asuu Jumalan Henki, joka antaa lap-
sen oikeuden taivaalliseen todellisuuteen. 
Mutta ei ole tarkoitus, että jäämme hengel-
lisiksi lapsiksi vaan että kasvamme hengel-
lisiksi aikuiseksi. Se tarkoittaa, että Kristus 
minussa, hänen luonteensa ja ajattelunsa, 
saa enenevässä määrin tilaa luonteessani 
ja mieleni alueella. Silloin emme voi jäädä 
toimettomiksi.

Jeesus kehottaa meitä tekemään samo-
ja tekoja kuin Hän teki – ja suurempia-
kin (Joh. 14:12). Jeesuksen sanat eivät ole 
ehdotus vaan mandaatti. Kun Kristus saa 
enemmän sijaa, alamme ymmärtää, ettei 
mikään Jeesuksen käsky ole mahdotto-
muus. Tämä on mahdollista silloin, kun 

mielen maisema ei ole enää kiinni tämän 
maailman realiteeteissa vaan Jumalan 
mahdollisuuksissa.  

Näiden sanojen kautta Healing Room 
Finland ry jää joululomalle ja toivotam-
me Sinulle siunattua vuotta 2015, jossa 
saa vallita levollinen Jeesuksen läsnäolo!

MARKKU JA SUSANNE LAITINEN
toiminnanjohto
Healing Room Finland ry
www.healingrooms.fi



Haluatko saada parhaan lahjan? 

J eesus sanoo: “Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuu-
lee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, 
ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.” (Ilm.3:20). Jeesus 

odottaa sinua. Hän odottaa, että avaisit sydämesi oven ja että hän 
saisi tulla sisään. Vain sinä itse voit avata sydämesi oven, Hän ei 
tule väkisin. Ovessa on kahva vain sisäpuolella ja Jeesus tulee si-
sään kun avaat oven Hänelle. Käytännössä tämä tapahtuu siten, 
että rukoilet omin sanoin, että haluat ottaa Jeesuksen vastaan ja 
seurata häntä. Rukoile, että Hän tulee sydämeesi ja puhdistaa 
kaikki syntisi.  Voit tehdä sen esim. polvistuen sänkysi viereen tai 
laittaen kätesi ristiin juuri nyt sanoen näin:

– Rakas Jeesus Kristus, tiedän, että olen tehnyt syntiä sinua 
vastaan, anna minulle anteeksi kaikki pahat tekoni. Haluan ottaa 
Sinut vastaan. Avaan sydämeni oven Sinulle. Ole Herrani ja Va-
pahtajani tästä hetkestä ikuisuuteen. Amen.

Jos rukoilit tämän uskonrukouksen sydämestäsi, niin nyt olet 
tullut Jumalan lapseksi. Jeesus sanoo: ”Sitä, joka luokseni tulee, 
minä en aja pois.” (Joh 6:37). 

Jeesus on tullut nyt elämääsi ja haluaa johdattaa sinua jo tässä 
ajassa. Olet saanut kaikki syntisi anteeksi ja ikuisen elämän tai-
vaassa. Tämä kaikki on varmaa Raamatun lupausta, vaikkei sinus-
ta tuntuisi miltään. Älä perusta uskoasi siihen mitä tunnet, sillä 
uskonelämä perustuu Jumalan sanaan, ei tunteisiin.

Nyt olet saanut parhaan lahjan!
Hakeudu seurakuntien järjestämille Alfa-kursseille, jotta saat 

enemmän tietoa kristillisestä uskosta. Kerro ystävillesi, että si-
nusta on tullut Jeesuksen oma. Ala lukea Raamattua. Voit aloittaa 
vaikka Johanneksen evankeliumista.

TEKSTI: HRF RY

AILA KRAFT oli joutunut käyttämään 
voimakkaita särkylääkkeitä kipeään pol-
veensa kesän aikana. Jyväskylän Healin-
grooms-koulutuksessa 22. elokuuta kipu 
lähti tiedonsanojen jälkeen.

Aila Kraft (68 v.) on ollut aktiiviliik-
kuja koko ikänsä. Hän juoksi maratonin 
viimeksi 60-vuotiaana ja tekee mielellään 
kahden tunnin sauvakävelylenkkejä usei-
ta kertoja viikossa.

− Olen myös innokas marjojen kerää-
jä. Kesä − heinäkuussa poimin mustikoi-
ta viikon verran pehmuste kummankin 
polven ympärillä. Konttasin polvitukien 
avulla mättäältä toiselle, jotta marjan-
poiminnassa helposti väsyvä selkä ei ki-
peytyisi. Jälkikäteen ajatellen se oli aika 
hullua touhua – ja polvihan siinä kipeytyi 
tosi pahasti, Aila toteaa.

Ailan mukaan kipu tuntui oikean pol-
ven sivulla ja edessä sekä liikkuessa että 
paikalla ollessa. Kipu häiritsi myös Ailan 
yöunta.

− Olen ensimmäiseltä ammatiltani 
sairaanhoitaja, joten lääkitsin polvea pari 
kuukautta itse ottamalla Burana 600:aa 
kuurina ja öisin tarpeen mukaan. Kipu 
vaan ei mennyt pois.

Pari päivää ennen Jyväskylän Healing-
rooms-koulu tusta Aila lopulta kävi lää-

kärissä. Tämä määräsi hänelle voimak-
kaampaa kipulääkettä. Röntgenkuvassa 
ei näkynyt mitään ihmeempää − sehän ei 
näytäkään pehmytkudoksia.

SAATIIN TIEDON SANAT OIKEAN 
POLVEN PARANTUMISESTA

− HR-koulutuksen aikana vetäjä sai tie-
donsanat, että jonkun oikea polvi pa-
ranee. Mietin penkissä, että paraneeko 
minun oikea polveni. Siinä istuessani en 
tuntenut mitään erikoista, olinhan lää-
kinnyt itseäni kipulääkkeillä. Seuraavana 
päivänä hämmästyin. Kipu oli hävinnyt. 
En tarvinnut enää särkylääkkeitä, Aila 
kertoo.

Sittemmin Aila on testannut pol-
ven parantumista rankalla liikunnalla. 
Hän on kävellyt entiseen tapaan kahden 
tunnin sauvakävelylenkkejä sekä käynyt 
kahdella 45 minuutin vesivoimistelutun-
nilla peräkkäin ja juossut niiden lisäksi 
vedessä vielä omin päinkin. Polvikipua 
ei ole enää tuntunut.

− Rakastan liikuntaa. Olen vapautu-
nut pelosta, etten voisi enää liikkua. Ju-
mala näkee tarpeeni ja toiveeni. Uskon, 
että rakas Taivaallinen Isäni välittää, ja 
on ihanaa, että Hän yllättää tällä tavalla, 
Aila ihastelee.

TEKSTI: ELSE LEINO
KUVA: JORI HALONEN

Pitkin kesää vaivannut kipeä  
polvi parani HR-koulutuksessa

− Kiitos Herralle, joka tekee ihmeitä. 

Ihmeet seuraavat niitä, jotka usko-

vat, Aila toteaa.

Bill Johnsonin kynästä

Usko ankkuroituu  
näkymättömään

Näkymättömällä maailmalla on ylivoima näky-

vään maailmaan verrattuna. Näkymättömän 

maailman todellisuus hallitsee tätä maailmaa, 

jossa elämme – sekä myönteisessä että kieltei-

sessä mielessä. 

Usko ankkuroituu näkymättömään. Usko elää 

julkituodussa Jumalan tahdossa. Jos ei tiedä var-

muudella, kuka ja millainen Jumala on, usko on 

rajoittunutta. Jos esimerkiksi uskon, että Jumala 

sallii sairaudet luonteen kehittämiseksi, ei mi-

nulla ole uskoa rukoilla, kun paranemista tarvit-

taisiin. Jos kuitenkin uskon, että sairaus on ruu-

miille samaa kuin synti sielulle, eivät taudit voi 

säikyttää minua. Usko voi kasvaa vapaasti, kun 

todella näemme Jumalan sydämen hyvyyden.

Epäusko ankkuroituu näkyviin ja järjellisiin 

asioihin, joissa ei tarvita Jumalaa. Se kunnioit-

taa näkyvää yli näkymättömän. Apostoli Paava-

li sanoi, että se, minkä voi nähdä, on ajallista ja 

se, mitä ei voi nähdä, ikuista. 

Kun alistamme Jumalan asiat ihmisen mie-

len alle, tuloksena on epäuskoa ja uskonnolli-

suutta. Kun alistamme ihmisen mielen Jumalan 

asioiden alle, lopputuloksena on usko ja mielen 

uudistuminen. 

Usko on sydämen peili, joka heijastaa Juma-

lan maailman todellisuutta omaan maailmaam-

me. Rukouksen avulla voimme vetää taivaan to-

dellisuutta omaan maailmaamme – se on uskon 

toimintatapa.

Usko tulee kuulemisesta (Room. 10:17). Raa-

matun sana ei tarkoita, että usko tulee siitä, 

että on kerran kuultu. Kyse on koko ajan kuu-

lolla olevasta sydämestä, joka odottaa taivaas-

ta uskon talletuksia. Henkemme on se paikka, 

jossa meillä on yhteys Jumalaan. Kun opimme 

ottamaan vastaan hengellämme, opimme kul-

kemaan Hengen johdatuksessa.

Bill Johnson kirjasta ”Maan päällä niin kuin taivaassa”  
otteita s. 45–48

PARANTUMIS-
TODISTUKSIA
Olkapää parani
Jyväskylän Healing Room -kou-

lu tuksen loppurukouksessa olin 

omalla paikallani. Vasen olka-

varteni on ollut kaatumisen jäl-

keen puoli vuotta kipeä. Se parani 

huomattavasti, kun rukouksen-

johtaja sanoi tiedonsanan olka-

pääkivusta ja kehotti nostamaan 

kipeän käden ylistykseen. Sain 

nostaa käteni rukoukseen ja ylis-

tykseen. Ylistys ja kiitos Herralle!

Seitsemän vuoden  
kipu lähti
Olin kärsinyt kroonisesta alaselän 

kivusta seitsemän vuotta ja päätin 

käydä Healing Room klinikalla. 

Olin käynyt monien lääkäreiden 

luona saamatta diagnoosia kipuu-

ni. Käytin ympäri vuoro kauden 

vahvoja särkylääkkeitä, jotka 

aiheut tivat vatsaoireita. Rukouk-

sen jälkeen pystyin nukkumaan 

ilman särkylääkkeitä seitsemään 

vuoteen. Nyt voin todistaa, että 

selkäni on täysin parantunut 

enkä ole joutunut ottamaan enää 

särky lääkkeitä.  Kiitän Jumalaa 

jatku vasti ihmeellisestä paran-

tumisesta. Kiitän myös Healing 

Roomin ihmisiä, jotka ovat 

sitoutuneet rukoilemaan toisten 

puolesta. 

Tyrä katosi
Ultraäänessä todettu nivus-/reisi-

tyrä katosi leikkausta edeltävä-

nä päivänä. Uusissa kuvissa ei 

löytynyt enää tyrää. Puolestani oli 

rukoiltu!

Lue lisää www.healingrooms.fi

KERAVAN HR-KLINIKKA muutti uusiin 
tiloihin tänä syksynä. Uudet tilat sijaitsevat 
hieman kauempana keskustasta, mutta kli-
nikan rukoilijat ovat saaneet todistaa pientä 
ihmettä.

Uusissa tiloissa on jo nyt käynyt enem-
män rukoiltavia kuin koko viime keväänä. 
Parhaimmillaan kävijöitä on ollut neljätoista 
ja vähimmillään seitsemän.

Edelliskeväänä keskimääräinen kävijä-
määrä oli viisi.

– Emme ole edes erityisemmin markki-
noineet paikkaa, kertoo klinikan toinen joh-
taja Pentti Rönkkö.

Useimmat kävijät olivat kuulleet klinikas-
ta ystävältään tai sukulaiseltaan.

– Tuntuu siltä, että tarve saada rukousta 
on lisääntynyt. Ymmärretään, että todellinen 
apu tulee Jumalalta.

Rukoiltavien joukossa oli runsaasti aivan 
ensi kertaa klinikalle tulleita. On rukoiltu ma-
sennuksen, silmäsairauksien, kuulon ja kipu-
jen puolesta. Lähes kaikki rukoiltavat ovat 
kokeneet rukouksessa hyvän olon tunteen ja 
rauhan.

Yksi Keravan klinikalla rukoiltavana 
käyneistä kertoi, että hän oli ollut menos-
sa harmaa kaihileikkaukseen, mutta Healing 

Roomissa käynnin seurauksena lääkäri pe-
ruutti leikkauksen tarpeettomana. Kaihi oli 
hävinnyt. Toisella henkilöllä pysyvästi vauri-
oituneeksi tuomittu näkö parantui asteittain 
ja näkö on nyt hyvä.

Joku on saanut rukouksessa jäykistyneen 
kä ten sä taas toimimaan, toinen on kokenut voi-
makkaasti Pyhän Hengen läsnäolon ja joiden-
kin perhesuhteissa on tapahtunut parantumista.

Kaikki eivät ole vielä parantuneet sairauk-
sistaan, mutta kaikki ovat kokeneet rukouk-
sen hyvänä ja ovat saaneet uutta elämänroh-
keutta: Jumala välittää minusta!

Rukoustiimejä on ollut toiminnassa kii-
reisimpinä iltoina kolme.

Keravan klinikalla on kaikkiaan noin tusi-
na aktiivista tiimiläistä. Klinikka on avoinna 
joka toinen viikko maanantai-iltaisin.

TEKSTI: PENTTI RÖNKKÖ, HEALING ROOM KERAVA
KUVA: JARKKO VERTANEN

Iloista vipinää Keravan klinikalla

Kuvassa Satu ja Pentti Rönkkö



PARTNEREIDEN SUOSITUKSIA

PARTNEREITAMME

Rukousklinikat
Suomen Healing Roomit jäävät joulutauolle ja avautu-

vat jälleen tammikuussa. Katso oman Healing Roomisi 

aikataulut netistä www.healingrooms.fi. Tiedon saat 

myös toimistostamme p. 045 312 5001 ma–ke klo 

10–12.

Koulutukset 2015
Healing Room -koulutus on tarkoitettu kaikille paran-

tavasta rukouksesta kiinnostuneille henkilöille. Koulu-

tuksen ajankohdat ovat perjantai klo 18–21 ja lauantai 

klo 10–18.

TAMMIKUUSSA 30.–31.1. 
Oulu, Keskustan seurakuntatalo, 

Isokatu 17

MAALISKUUSSA 27.–28.3. 
Turun Vapaaseurakunta,  Tuureporinkatu 10

HUHTIKUUSSA 10.–11.4. 
Lahden helluntaiseurakunta, Kiveriönkatu 1

Infotilaisuudet
Infotilaisuudessa kerrotaan mistä Healing Room -toi-

minnassa on kyse. Tilaisuudessa myös demonstroidaan 

rukousmalli. Infotilaisuudet järjestetään keväällä 2015.

TAMMIKUUSSA 27.1. 
Naantalin ev.lut seurakunnan seurakuntakeskus,  

Piispantie 2, klo 16–18

HELMIKUUSSA 14.2.  
Kokkolan ruotsinkielisessä metodistikirkossa,  

Gustav Adolfsgatan 6, klo 15–17

Tapahtumat
Seuraa nettisivujamme, joissa ilmoitetaan tulevista 

tapahtumista.

Tilaa ilmainen 
sähköpostitiedote
Nettisivuiltamme www.healingrooms.fi, linkistä  

”Tilaukset” pääset tilaamaan kuukausittaisen 

sähköposti tiedotteen.

HEALING ROOM -PARTNERI  
on yrityksen ja Healing Roomin kumppanuusmalli, joka 

siirtää painopisteen sponsoroinnista yhteistyöhön

Partnerimallissa Healing Rooms tukee yritystä säännöllisin rukouksin, pitä-

mällä yhteyttä yritykseen sekä haluttaessa siunaamalla sen toimitilat. Yritys 

tukee Healing Roomia taloudellisesti ja se voi halutessaan lisätä näkyvyyttään 

mainoksin Healing Roomin nettisivuilla ja/tai lehdessä. Partneritoiminnan 

kulut ovat yritykselle vähennyskelpoisia markkinointikuluja.  

Lisätietoja: Anne Keskinen p. 045 312 5002 tai anne.keskinen@healingrooms.fi

Lakiasiaintoimisto Salomo Ky
varatuomari Jukka Lemmetyinen
puh. 0400877574
sähköposti: salomo@kymp.net

Tilaa uusi t-paitamme  
nettisivuiltamme!

Säiliöt ja paineastiat
www.estanc.fi

” Yrittäjä jää lopulta usein yksin huokailemaan Jumalan puoleen kaikkia 

muutoksia ja vastatuulia. On ollut erittäin helpottavaa tietää, että HR-tii-

mi rukoilee säännöllisesti antamieni aiheiden puolesta. Tulosta on todella 

syntynyt! Mieli on kiitollinen ja tuntuu, että jaksaa yrittää parhaansa, ja ellei 

jaksa, niin ”anova saa”. Säännöllinen viestintä auttaa myös jäsentämään aja-

tuksia ja purkaa stressiä. Tiedon sanat ja Raamatun lauseet vastauksiksi ovat 

olleet suureksi avuksi. Suosittelen tätä yhteistyötä lämmöllä kaikille yrittäjille, 

joilla pukkaa olemaan monia haasteita monilla rintamilla.

JARI HAARNIO
HAARNIO OY, HEALING ROOM -PARTNERI

”Kantakaa toinen toistenne kuormia kehottaa Raamattu meitä (Gal. 6:2). 

Kaikki me kohtaamme elämämme aikana monenlaisia haasteita ja koette-

lemuksia, jotka niin helposti meitä kuormittavat. En tiedä mitään arvokkaam-

paa enkä parempaa kuin ystävät, joille voi taakkojaan jakaa ja jotka rukouk-

sin niitä kantavat Taivaalliselle Isälle silloinkin, kun omat voimat ovat lopussa 

tai kun tarvitsee taivaallista viisautta ja johdatusta monissa eteen tulevissa 

haasteissa. 

Rukous todella kantaa ja Hän voi tehdä enemmän, monin verroin enem-

män kuin osaamme edes anoa ja pyytää. Tätä on partnerina oleminen ja an-

taessaan todella saa!  Suosittelen lämpimästi.

 
JUKKA LEMMETYINEN
LAKIASIAINTOIMISTO SALOMO KY, HEALING ROOM -PARTNERI


