
KRISTILLISEN RUKOUSKLINIKAN TIEDOTUSLEHTI

1/2015
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J eesus sanoi: seuraa minua. Hän kut-
sui vajavaiset ihmiset ja eli heidän 

kanssaan kolme vuotta. Kolmen vuo-
den ajan Hän valmisti heitä tehtävään, 
joka muutti maailmaa. Sitten Hän sanoi: 
menkää ja tehkää.

Tehtävä annettiin epäpäteville, epä-
täydellisille, kouluttamattomille miehil-
le, joita tämä maailma ei olisi tähän teh-
tävään valinnut. Maailma olisi valinnut 
henkilöt koulutuksen, aseman, sosiaa-
listen suhteiden ja osoitetun pätevyyden 
mukaan. Maailma sanoo: anna ensin 
näyttö taidoistasi, niin saat tehtävän. 
Jeesus sanoo: tässä on tehtävä, minä an-
nan taidot ja varustuksen.

Kun Jeesus sanoo sinulle: seuraa mi-
nua – älä epäile. Jos Hän kutsuu sinua, 
niin älä silloin mieti, lähteäkö vai ei. 
Hän on tehnyt valinnan ja katsonut sinut 
tehtävän arvoiseksi. Hän katsoo eri mit-
tapuun mukaisesti kuin tämä maailma: 
Hän ei tuomitse silmän näöltä eikä jaa 
oikeutta korvan kuulolta (Jes. 11:3). Hän 
on arvioinut sydämesi laadun ja katso-
nut maaperän olevan hyvän. Siksi Hän 

sanoo: seuraa minua. Älä silloin muiste-
le, jos maailma on sanonut: ei riittävästi 
pätevyyttä, ei koulutusta ja luonnekin 
sopimaton. 

Jeesus sanoi kerran eräälle miehelle: 
seuraa minua. Mies pyysi kuitenkin saa-
da ensin haudata isänsä. Me ajattelemme 
ja oletamme tämän kohdan perusteella, 
että miehen isä oli juuri kuollut ja hä-
net piti haudata. Mutta oliko miehen isä 
sittenkään kuollut? Vai oliko miehen isä 
vanha ja mies halusi elää hänen kanssaan 
viimeiset vuodet. Ehkä isä tarvitsi pojan 
apua. Näin ollen sanoiko mies itseasias-
sa: ‘Nyt ei ole sopiva aika lähteä seuraa-
maan sinua Jeesus. Minulle sopii sitten, 
kun isäni on edesmennyt ja minulla ei 
ole enää vastuuta hänen hoitamises-
taan.’ Mutta Jeesus kutsui miestä 
seuraamaan häntä nyt, ei sitten 
kun kolmen vuoden kuluttua 
isä ehkä oli haudattu ja aika 
olisi ollut miehelle sopiva. 
Silloin oli Jeesuksen tehtävä 
tehty. Kutsun aika oli peruut-
tamattomasti ohi. *)

Kun Jeesus kutsuu sinua palveluk-
seen, vastaa Hänelle: kyllä Herra. Äläkä 
jätä toimimatta sanojesi mukaan, vaan 
ole kuuliainen ja tee se, mitä Hän käskee 
sinua tekemään. Muista, että Jeesus on 
valinnut sinut tehtävään, sinä et valinnut 
Häntä. Hän uskoo sinuun, vaikka et itse 
uskoisi itseesi. Kun sanot: kyllä Herra, 
seuraa Häntä, minne ikinä Hän sinut vie. 

SUSANNE LAITINEN
*) Ajatus kirjasta Elä ennenkuin kuolet: Kolenda s. 176–177.

Seuraa minua

MATALAN KYNNYKSEN RUKOUSPALVELU
Healing Room -rukousklinikka on matalan kynnyksen paik-
ka, jossa eri seurakuntataustoista tulevat, koulutuksen 
käyneet kristityt rukoilevat 2–3 hengen tiiminä yhdessä 
parantumisen puolesta. Rukous tapahtuu yksityisesti ja 

luottamuksella. Healing Room on paikka, johon kuka tahan-
sa voi tulla rukoiltavaksi. Healing Room toteuttaa Jumalan 
Sanaa rukoilemalla parantumisen puolesta ja kertomalla 
evankeliumia.

“Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille...   
Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: He panevat kätensä  

sairaiden päälle ja nämä paranevat.”  Mark. 16:15–18

Rukousklinikat
Kesäklinikka auki Espoossa,  Sellon kirjaston Akseli-salis-

sa tiistaisin 9.6., 23.6., ja 4.8. klo 18–19.30. Tervetuloa! 

Muut klinikat kesätauolla kesäkuusta elokuuhun. 

Healing Roomit aukeavat jälkeen syyskuussa 2015. 

Tarkemmat tiedot www.healingrooms.fi

Sairaalapalvelu
Potilas voi pyytää Healing Roomin -mobiilitiimin 

luokseen sairaalaan. Lue lisää nettisivuilta kohdasta: 

Rukousklinikat ja toiminta, Sairaalapalvelu

Rukous voi paljon!
Valtakunnalliset rukousvuorokaudet 28.–29.8. ja  

25.–26.9. perjantaista klo 18 – lauantaihin 29.8.  

klo 18 saakka.

Varaa tunti aikaa henkilökohtaiseen rukoukseen ko. 

vuorokausien aikana ja liity joukkoon, josta nousee 

“suloinen tuoksu” valtaistuimen eteen. Laita päivät  

nyt almanakkaan! 

HR-Infotilaisuuksia
Orimattila ke 3.6. klo 18, Orimattilan helluntaiseurakunta

Lohja ti 25.8. klo 18, Lohjan seurakuntakeskus

Kouvola to 10.9. klo 18, Kuusaan seurakuntatalo

Tapahtumat
Seuraa nettisivujamme, joissa ilmoitetaan tulevista 

tapahtumista www.healingrooms.fi

Tilaa ilmainen 
sähköpostitiedote
Nettisivuiltamme www.healingrooms.fi, linkistä ”Tilauk-

set” pääset tilaamaan kuukausittaisen sähköpostitiedot-

teen. 

Seuraa Healing Roomin  
Facebook-sivuja

Tilaa uusi t-paitamme 
nettisivuiltamme!
Paitoja saatavissa myös tummansinisenä.

Koulutuksista ja tapahtumista lisätietoa www.healingrooms.fi tai toimistosta ma-ke klo 10–12 p. 045 312 5001

Tulevat Healing Room -koulutukset
Aika: pe  klo 18.00–21.00 ja la klo 10.00–18.00. 

LOHJA pe 11.9.–la 12.9.2105 

Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2

ITÄ-SUOMI (Ruokolahti) pe 2.10.–la 3.10.2015 

Jaakkiman kristillinen opisto, Opistontie 21, Ruokolahti

Healing Rooms European konferenssi

15.–17.10. 2015 TUKHOLMASSA
Healing Room tekee yhteismatkan Tukholman konfrenssiin.  

Lue lisää nettisivuilta.

PARTNEREITAMME

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

siirtää painopisteen sponsoroinnista yhteistyöhön
Lisätietoja: nettisivulta tai toimistosta Anne Keskinen p. 045 312 5002 tai  

anne.keskinen@healingrooms.fi 31.5.15 saakka tai 10.8.15 alkaen

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



– Uskomme, että Jumalan Pyhä Henki toimii 

voimallisesti siellä, missä Jumalan omat eri 

seurakunnista tulevat yhdessä palvelemaan 

ja rakastamaan lähimmäisiään. Tiimimme 

jäsenet tulevat 11:stä eri seurakunnasta tai 

yhteisöstä, kertovat Matti ja Leena Harinen 

Tikkurilan Healing Roomista.

Matti toimii Tikkurilan HR:ssä johtoryh-

män puheenjohtajana ja klinikan pääesiru-

koilijana. Hän hoitaa myös monet toiminnan 

edellyttämät käytännön tehtävät. Leena 

toimii tiimissä sekä hoitaa tarvehankinnat 

ja kassan. Lisäksi hän koordinoi tiimiläisille 

itselleen tarkoitettua sisäisen parantumisen 

rukouspalvelua.

Vantaa-Tikkurilan HR-rukousklinik ka avau- 

 tui yleisölle keväällä 2009 Orvokki rin ne 4:ssä  

sijait sevassa Vapaa ehtoistalo Vio las sa, jos sa 

se toimii edelleen. 

Matti laskeskelee, että palveltavia on 

käynyt melko tasaisesti koko kuuden vuo-

den ajan, keskimäärin seitsemän henki-

löä illassa. Miehiä on viime aikoina käynyt 

aiempaa enemmän, joinakin iltoina jopa 

enemmän kuin naisia. Muutama vakiokävijä 

hakee apua ja vahvistumista Jumalalta lähes 

joka viikko.

– Meillä on oma mainos, jota on laitettu 

ilmoitustauluille eri paikkoihin. Ensikertalai-

sia onkin käynyt melkein joka kerta. Kuiten-

kin yllättävän suuri osa kävijöistä on tullut 

muualta kuin Vantaalta. Uskonratkaisun on 

palveluvuosien aikana tehnyt noin 30 henki-

löä, Matti kertoo. 

Haristen mukaan jalkojen pituusero-

ja näyttää parantuvan Tikkurilassa keski-

määräistä enemmän. Jalkojen pituuseron 

parantuminen auttaa usein selkäkipujen 

parantumiseen. Leenan jalka sekä käsi kas-

voivat tiimiläisten rukoillessa niiden 

puolesta. Matin vasen jalka kasvoi ru-

kouksen kautta jo 30 vuotta sitten, 

eikä tuolloin vaivannut polvi kipu 

ole uusiutunut. 

Tiimiläisiä Tikkurilan HR:ssä on 

tällä hetkellä 16. Yleensä pal-

ve lemassa on kahdeksan 

hen ki löä, siis kaksi palvelu-

tiimiä sekä vastaanottaja ja 

esirukoilija. 

– Olemme voineet palvella vuoden 2013 

syksystä alkaen joka perjantai-ilta, koska tii-

miläiset ovat olleet sitoutuneita tähän pal-

velutyöhön, Matti ja Leena kiittelevät. 

– Eräs seurakunnassaan aktiivisesti toi-

miva HR-tiimiläinen ilmaisi asian siten, että 

jos pitää luopua jostain vastuusta, HR-työ on 

viimeinen, josta hän luopuu.

TEKSTI: ELSE LEINO
KUVA: JARKKO VERTANEN

TEKSTI: ELSE LEINO
KUVAT: RITA MCDONALDIN PERHEALBUMISTA

Sisarusten jalkojen pituusero 
korjaantui samalla kertaa

Rita Mac Donald (45) ja hänen miehensä 

ovat käyneet eri HR-klinikoissa rukoiltavana 

usein ja saaneet käynneillään tiedonsanoja 

ja uskonvahvistusta. 

− Kerroin veljelleni Jani Tanskaselle 

(42), mikä HR on ja mitä siellä tapahtuu. 

Hän innostui asiasta, ja niinpä päätimme 

lokakuun lopulla lähteä kaikki kolme rukoil-

tavaksi. Samalla saimme jakaa rukoilijoiden 

kanssa ilouutisen siitä, että veljeni oli tullut 

uskoon vasta viikkoa ennen hänen ensim-

mäistä HR-käyntiään. Kun Jani otti Jeesuk-

sen elämäänsä, masennus hävisi saman 

tien. Ylistys Herralle, Rita hehkuttaa.

Rita jatkaa:

− Kun astuimme kaikki kolme Tikkuri-

lan rukoushuoneeseen, tuntui heti mah-

tava Pyhän Hengen läsnäolo. Ennen kuin 

ehdimme sanoa mitään, eräs rukoilijoista 

sai veljelleni tiedonsanat, että hänellä on 

eri pituiset jalat. Tämä nainen otti veljeni 

jaloista kiinni ja rukoili. Ylistys ja kunnia 

Jeesukselle, oikea jalka kasvoi hetkessä sa-

manmittaiseksi kuin vasen jalka – jalkojen 

pituusero oli iso, noin 3,5 senttimetriä. Sa-

malla veljeni selkäranka suoristui. 

Jumala yllätti Tikkurilan Healing Roomissa parantamalla 
sisarusten jalkojen pituuseron, vaikka kumpikaan ei ollut 
edes ajatellut pyytää rukousta asian puolesta.

Rita luottaa rukouk-
sen voimaan: ”Niin-

pä minä sanon 
teille: Mitä ikinä 

te rukouksessa 
pyydätte, usko-
kaa, että olette 

sen jo saaneet, ja 
se on teidän” (Mark. 

11:24). Tapahtukoon 
teille niin kuin uskot-

te” (Matt. 9:29).

Kävijöiden kokemus Tikkurilan HR:stä:

TEETTE HYVÄÄ TYÖTÄ
Moni rukoiltava sanoo lähtiessään: ”Teette hyvää työtä!” Ja useat 
vastaavat iloisesti kutsuun tulla uudelleen: ”Tulen varmasti!”

Puolestani rukoiltiin Healing Room -kou-

lutuksessa ja Jumala paransi minut unet-

tomuudesta, jota oli kestänyt  kolme vuotta. 

Painajaiseni olivat tuskallisia.  Nyt olen nuk-

kunut hyvin. Jumalan voima tai si mennä 

neljä kertaa läpi aivan kuin kalliopo ran täris-

tysten tapaan. 

Yöllä kun kävin levolle, tunteita nousi 

pintaan, tästä todistankin, että Jumalal-

la on aika tunteille ja Herran kosketus on 

hy vin yksilöllistä kun rukoilette. Kiitos kuu-

liaisuudestanne ja toivon teille Herran pa-

rasta. 

Lahti 10.4.15

Olimme ystävien kanssa hiihtämässä ja 

laskettelemassa Rukalla tammikuun 

alkupuolella. Reissu oli aika rankka ja polve-

ni kipeytyivät pahoin. Minulla on ollut nivel-

rikkoa mm. polvissa ja käsissä jo ennen tätä 

reissua, esim. juoksun jouduin lopettamaan 

muutama vuosi sitten. Meillä oli Savonlin-

nan Healing Roomissa rukousilta tammi-

kuun lopulla ja siellä puolestani rukoiltiin. 

Tunsin polvissani lämpöä rukouksen aikana 

ja kivut hävisivät polvista. Päätin kokeilla 

olivatko polvet tervehtyneet ja jätin lääk-

keet pois. Ajattelin, että lääkitystä on help-

po jatkaa, jos polvet kipeytyvät. Olin utelias. 

Tänään, noin kuukauden jälkeen, polvet 

pelaavat ja olen juossut useita kertoja noin 

reilun viiden kilometrin lenkkejä. Polvet pe-

laavat ilman lääkkeitä ja hyvältä tuntuu. 

Savonlinna 27.2.15

H aluaisin antaa todistuksen Heal ing 

Room sista: Olin loukannut selkäni töis-

sä, kun kaa duin vanhuksen kanssa yrittäes-

säni saada hänet sänkyyn. Kävin kipeän 

selkäni puolesta rukoiltavana 20.2.2015 

ja Jumala paransi sen! Kiitos Herralle ja 

Healing Roomsille! Ihanaa kun kaikki kipu 

on poissa. Olen täysin terve! 

Porvoo 20.2.2015

M inulla oli ollut yli puoli vuotta hanka-

laa, kutiavaa ja polttavaa ihottumaa 

kasvoissa, kaulalla ja käsissä, joka häiritsi 

yöuntani ja käytin kylmägeelipusseja öisin. 

Lääkärin antamat voiteet eivät auttaneet. 

Minun puolestani rukoiltiin ja jo rukouksen 

aikana kutina ja polte loppuivat eivätkä ole 

palanneet sen jälkeen. Lisäksi vielä kaikki 

ihottumasta peräisin olevat arvet katosivat 

seuraavien viikkojen aikana. 

Nurmijärvi 12.1.15

– Parantumistodistuksia –

Lue lisää www.healingrooms.fi

− Meistä ei kukaan ollut tiennyt Ja-

nin jalkojen pituuserosta aikaisemmin, 

mutta välillä hän oli valittanut har-

tiakipuja ja selkäänsä ja ”venytteli” sitä.  

Jani Tanskasen jalkojen pituuseron tasaan-

nuttua hänen selkänsä on ollut hyvässä 

kunnossa. Myös pituutta miehelle on tullut 

lisää noin kaksi senttimetriä. Ritan mukaan 

veljen istuminen on aiempaa helpompaa, 

koska nyt hän voi istua muun muassa soh-

valla selkä suorana ja silti jalat ylettyvät 

maahan. 

− Janin parantuminen heti ensimmäisel-

lä HR-käynnillä on osoittanut hänelle, että 

Raamattu on täysin totta. Jumalalle kaikki 

on mahdollista, Rita riemuitsee.

RITANKIN JALKA PITENI

− Veljeni jalan pidennyttyä mieheni muis-

tutti, että myös minulla on oikea jalka noin 

1,5 senttimetriä lyhyempi kuin vasen. Itse 

en muistanut koko asiaa, mutta totta on, 

että farkkuni lahkeet on aina lyhennetty 

erimittaisiksi ja hääpuvun oikea puoli näyt-

ti erilaiselta, koska oikea jalkani oli lyhyem-

pi, Rita toteaa. 

− Rukoiltaessa jalkojeni puolesta mie-

heni huomasi, että oikea reisiluuni piteni. 

Ja kaikki ällistyimme kun polveni luu liikkui 

oikealle kohdalle. Selkä- ja hartiakipujeni 

syyn täytyi siis olla siellä, koska sen jälkeen, 

kun olen katsonut peilistä, kaikki luut ovat 

molemmissa jaloissa samoissa kohdissa. 

Myös selkä- ja hartiakivut ovat vähentyneet. 

Kiitos Herralle, minunkin jalkani ovat nyt 

samanmittaiset. Meillä on todella mahtava 

ylilääkäri! 

USKO PITÄÄ KIINNI JUMALAN SANASTA

− Itselläni on muitakin sairauksia, mutta 

uskon paranevani, koska Jumalan Sana sa-

noo, että Jeesuksen haavojen kautta olen jo 

parantunut. HR:ssakin minulle on monesti 

kerrottu tiedonsanojen kautta, että tulen 

parantumaan. Jumala on myös vahvistanut 

moneen kertaan profetiat parantumisestani. 

Jumalan Sana on totta! Rita vakuuttaa.

Ritan mielestä on tärkeää kiittää ja ylis-

tää Jeesusta parantumisesta sekä puhua Ju-

malan sanaa ääneen keholleen: 

− Jeesus on sama eilen, tänään ja ian-

kaikkisesti; Herra antaa kaikki syntini an-

teeksi ja parantaa kaikki sairauteni; Minä 

olen Herra sinun parantajasi; Jumala lähetti 

Sanansa ja paransi minut; Minä en kuole, 

vaan elän ja kerron Herran teoista; Minä 

olen jo parantunut Jeesuksen haavojen 

kautta; Hän otti päällensä kaikki minun sai-

rauteni ja kantoi kaikki minun tautini; Uskon 

rukous parantaa sairaan ja nostaa hänet jal-

keille.

− Lääkärit eivät voi parantaa minua. Pa-

rantuminen on Jumalan lahja. Odottamis-

aika ja parantuminen on henkilökohtainen 

prosessi, jonka aikana on tärkeää sisäistää, 

että Jumalan lupaus on varma. Tiedän var-

masti, että olen jo parantunut, vaikka paran-

tuminen ei vielä ulkoisesti näy.

Rita julistaa:

− Uskon avulla me saamme! Jeesus on 

Herra, ja Hän valvoo, että Hänen sanansa 

toteutuu. Hän pelastaa ja vapauttaa, Hän 

tekee tunnustekoja ja ihmeitä taivaassa ja 

maan päällä. Aamen.

Jani Tanskanen  ja Rita Mc Donald


