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Mikä on Healing Room?

Healing Room -rukousklinikka on paikka, johon voi tulla rukoilta-
vaksi, jos on sairautta, masennusta, surua, vastoinkäymisiä tai 
muita ongelmia, joihin toivoo Jumalan apua. Healing Roomissa 
rukoillaan parantumista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki 
ovat tervetulleita rukoiltaviksi. 

Healing Room on yksi kanava Jumalan rakkauden kokemiselle. Siellä eri seurakunnista 
tulevat kristityt rukoilevat parantumisen ja ongelmien ratkeamisen puolesta 2-3 hengen 
tiimeissä.

Vapaaehtoiset palvelevat

Toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja siinä rukoilevat ihmiset, jotka rakastavat Jee-
susta Kristusta. Vapaaehtoiset antavat aikaansa ja näkevät vaivaa palvellakseen lähim-
mäistään Healing Roomissa. Kristityt haluavat jakaa sitä hyvää, mitä itse ovat saaneet: 
“Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa”, sanoi Jeesus Matteuksen evankeliumissa.

Rukoilijat koulutetaan palvelemaan

Rukousklinikalla palvelevat koulutetut, oman seurakuntansa suosituksen saaneet rukoi-
lijat. Rukoilija uskoo, että Jeesus haluaa vielä tänäkin päivänä parantaa Jumalan Sanan 
mukaisesti sairaita ja auttaa ongelmissa.

Mitä tapahtuu rukousklinikalla

Kun tulet rukousklinikalle, tapaat ensimmäisenä vastaanottoa hoitavan henkilön ja täytät 
yksinkertaisen lomakkeen, johon kirjoitat rukousaiheesi. Sinut ohjataan odotustilaan 
odottamaan vuoroasi. Vuorosi tultua tiiminjohtaja hakee Sinut rukoiltavaksi ja 2-3 hengen 
palvelutiimi rukoilee puolestasi. 

Paranevatko kaikki?

Kaikki eivät parane ja rukoilija ei tiedä miksi. Jumalalla on oma aikataulunsa ja meidän 
on luotettava siihen, että Hän tietää paremmin. Joskus rukoiltavan parantuminen tapah-
tuu saman tien, joskus seuraavan vuorokauden aikana ja toisinaan hitaasti vaiheittain, 
niin että rukoillaan säännöllisesti esim. viikoittain kuukausien ajan. Joskus Jumala näkee 
tarpeelliseksi, että rukoiltavan on hyvä ensin eheytyä sisäisesti ja usein tämä tapahtuu 
vähitellen. Tähän voi liittyä esim. anteeksiantaminen ihmisille tai luopuminen tietoisessa 
synnissä elämisestä.

Kuka parantaa?

Rukoilijat eivät paranna vaan Jeesus on Parantaja. Jeesus sanoi: “Siellä missä kaksi 
tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään” Matteuksen 
evankeliumi 18:20. Rukousklinikalle voi tulla aina uudestaan ja uudestaan. Tule sinne 
etsimään ja kohtaamaan Elävää Jumalaa!  

Toiminta pohjautuu 
Raamattuun

Raamattu sanoo: “Menkää ja julistakaa 
evankeliumi. Ja nämä merkit seuraavat 
niitä, jotka uskovat: He panevat käten-
sä sairaitten päälle ja nämä paranevat” 
Markuksen evankeliumi 16:15-18. Tältä 
perustalta kristityt rukoilevat parantumista.
Lisätietoa www.healingrooms.fi 

Susanne ja Markku Laitinen

Kuva: Matti Harinen
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Leena ja Kalevi Lehtinen:

”Elämä  ei ole päästänyt helpolla”

Kalevin ja Leenan yhteinen taival on kestänyt 11 vuotta, mutta aina elämä 
ei ole ollut helppoa. Sairaudet, kuolema ja kipu ovat tuttuja tälle pariskun-
nalle. Usko on ollut vahvin tekijä, joka on kantanut silloinkin, kun kaikki 
muu on sortunut. Kaikista vaikeuksista huolimatta yksi asia on pysynyt 
kirkkaana: Kristus on kallio, joka kestää silloinkin kun kaikki muu horjuu. 
Kun tämä pariskunta puhuu ja julistaa, niin sanoma koskettaa tuhansia 
suomalaisia. Elettyyn ja koettuun elämään on helppo samaistua.

Elämä ei ole päästänyt helpolla

- Kun elää alkoholistin puolisona, oppii 
rukoilemaan, Leena Lehtinen kertoo. 
Leena tietää mitä on, kun puoliso jättää 
tai kun elämä romahtaa 10-vuotiaan 
tyttären tapaturmaisessa kuolemassa ja 
tulee tunne, että ei itse jaksa elää. Tänä 
päivänä Leena kiittää Jumalaa elämän 
lahjasta. 
Kalevi Lehtinen, Suomen tunnetuin evan-
kelista, ei ole myöskään päässyt helpolla. 
–Ensimmäinen vaimoni saatettiin hau-
taan parantumattoman sairauden vuoksi. 
Vatsalaukun syöpä, sydäninfarkti, kaksi 
sydänleikkausta, lonkkaleikkaus, sap-
pileikkaus on sairastettu ja selittämätön 
trooppinen sairaus, joka kesti 1,5 vuotta 
vieden kaikki voimat. Lisäksi monia pie-
nempiä sairauksia ja kipuja. 
Silti he tuntevat parantavan, hyvän ja 

rakastavan Jumalan, jolle mikään ei ole 
mahdotonta ja joka tekee ihmeitä yhä 
tänä päivänä.

Sairauksien viesti

Sairaudet ovat olleet Kaleville konk-
reettinen viesti siitä, että elämä ei jatku 
ikuisesti. 
-Iankaikkinen elämä on tullut tärkeäksi. 
Useimmat ihmiset torjuvat kuoleman 
mahdollisuuden liian tuskallisena pois 
mielestään ja elämän perspektiivi kaven-
tuu. Mutta asenne kuolemaan vaikuttaa 
koko ihmiseen: Onko kuolema kuin laituri: 
Kun on kävellyt sen päähän, se ei johda 
mihinkään. Vai onko kuolema kuin silta, 
joka johtaa ikuiseen elämään, suurem-
paan kuin näkyvä. 
- Kärsivälle haluan sanoa, että on tärkeää 
tiedostaa iankaikkisuus. Voi elää elämän-

sä Jeesuksen Kristuksen kanssa tai ilman 
Häntä. Mutta ero on siinä, että kärsimys 
Jeesuksen kanssa päättyy kerran, ilman 
Häntä se ei pääty koskaan.

Paranemisihme ja kuolema

- Elämäni yksi tärkeimmistä rukousvasta-
uksista tuli tyttärelleni, joka olisi nyt 35-
vuotias, jos hän eläisi, Leena kertoo.
- Hänen synnynnäinen kuulovammansa 
paheni ja ennusteen mukaan tytön piti 
kuuroutua ennen kouluikää. Lapsen 
puolesta rukoiltiin lyhyesti rukousillas-
sa hänen ollessaan 5-vuotias: - Minä 
haluaisin kuulla, oli hento rukouspyyntö. 
Seuraavana aamuna tytär huusi äidil-
leen: -Äiti, katso lintu! Leena katsoi maan 
tasoon kuten ennenkin.
 – Ei, ei maassa, vaan tuolla ylhäällä. Äiti, 
etkö sä kuule! 
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Tutkimuksissa, jotka tehtiin ennen aiottua 
kuuloleikkausta, todettiin tyttö täydellises-
ti parantuneeksi ja kuulon paraneminen 
johti Leenan tyttären myöhemmin tunte-
maan Jeesuksen Kristuksen henkilökoh-
taisena Vapahtajanaan. Ihmeestä huoli-
matta äitiä ei voitu koetella kipeämmin. 
Sari-tyttö sai 10-vuotiaana sähköiskun 
kotona silitysraudasta ja menehtyi siihen. 
Leenalle se oli kidnappaus ja lapsen 
ryöstö.
-Elämäni kipein ja kaunein suru. 
Leenan tie toipumiseen meni katkeruu-
den ja vihan sulamisen kautta eheytymi-
seen ja paluuseen Jumalan syliin. Omat 
kokemukset ovat syventäneet kulkua 
muiden rinnalla sairaalateologina ja runoi-
lijana tuoneet monille lohdutusta.

Uskoontulo ja kutsu

Kalevi tuli uskoon 16-vuotiaana pitkälti 
älyllisen kamppailun tuloksena. Hän 
pohti: 
- Jos Jeesus on totta, se on niin suuri 
asia, että on oltava täysillä mukana. Jos 
taas Jeesus ei ole totta, niin näin suurta 
valhetta vastaan on taisteltava. Tämä 
asian suhteen ei voi olla välinpitämätön. 
Jumala veti häntä sisäisesti puoleensa ja 
Kalevi päätti antaa itsensä Jeesukselle 
sataprosenttisesti. Vuoden kuluttua hän 
ymmärsi Jumalan kutsuvan itseään lä-
hettilääkseen ja luovutti itsensä Jumalan 
käyttöön rukoillen, että mahdollisimman 
moni olisi taivaassa hänen palvelutyönsä 
kautta. Tuo hetki teki hänestä evanke-
listan. Siitä on nyt 55 vuotta. Jumala on 
uskollinen - tuhannet ja tuhannet ihmiset 
ovat saaneet löytää Kristuksen Kalevin 
julistuksen kautta. Leenakin tuli uskoon 
16-vuotiaana ja kiittääkin lähetyssaar-
naajamummoaan, joka varmasti rukoili 
Leenan elämän puolesta. Ne rukoukset 
ovat vaikeissa tilanteissa kantaneet.

Merkityksettömyys lisääntyy

Jumalan kadotessa yhteiskunnasta elä-
män merkitys katoaa. 
- Jos Jumalaa ei ole, ei elämällä ole mer-
kitystä, moni ajattelee. 
Leena ja Kalevi arvioivat tätä aikaa: 
- Itsekeskeisyys on lisääntynyt yhteiskun-
nassa ja ihmiset huolehtivat ainoastaan 
omista asioistaan. 
- Suomalaisen yhteiskunnan kehittyminen 
on pitkälti historiallinen jatkumo,  Kalevi 
pohtii. 
1000 v. sitten täällä asui luonnonjumalia 
ja maahisia palvova luonnon kansa. Kris-
tinuskon myötä ihminen tuli vastuuseen 
Luojalleen tekemisistään ja sai arvonsa 
yhteydestä Jumalaan. Humanismin vä-
lityksellä tuli olemisen keskiöön ihminen 
itse ja Jumala siirrettiin sivuun. Humanis-

min rinnalle tullut naturalistisen ajattelu ja 
esimerkiksi evoluutio-opetus on vahvista-
nut ihmiskuvaa siten, että ihminen on osa 
eläinkuntaa. Siten ei ole enää hyvää tai 
pahaa, oikeaa tai väärää. 

Itsekkyys ja tieteen rajat

- Ja tässä ajassamme niitetään itsekkyy-
den ja aktiivisen ateismin kasvattamaa 
hedelmää. Yhtenä esimerkkinä ovat 
koulusurmat ja välinpitämättömyys. Tänä 
päivänä ihmisten kanssa puhuessa ei voi 
lähteä enää olettamuksesta, että Jumala 
on heidän mielestään olemassa, Kalevi 
toteaa ja jatkaa: 
- Maailmankatsomus on monilla mate-
rialistinen ja totuus on heille yhtä kuin 
tiede. Kuitenkin tiede on perusolettamuk-
sien rajaama ja tutkimusten lopputulos 
saadaan perusolettamuksien rajaamana. 
Teologisessa tutkimuksessakin ollaan 
ongelmissa sen osalta, että koska Juma-
lasta ei voida saada eksaktia tietoa, on 
Jumalan olemassaolon mahdollisuuskin 
rajattu tutkimuksista pois. Uskonnolliset 
ilmiöt selitetään muilla tavoin.
Kalevin sydän palaa sen asian puolesta, 
että Jumala antaisi tähän maahan he-
rätyksen, joka vavisuttaa intellektuellien 
ajatusrakenteita ja antaa heidän löytää 
elävän Jumalan.

Jumalalla on vastaus

Leena ja Kalevi ovat vakaasti sitä mieltä, 
että vain Jumala voi tuoda vastauksen. 
Yhteiskunnan tai yksilön kriisi voi pysäyt-
tää ihmisen pohtimaan olemassaolon 
juuria uudella, syvällä tavalla. Kriisi voi 
toimia hengellisen herätyksen käynnis-
täjä.
 –Tärkeää onkin uskovaisten tuoda ”vä-
rinsä” näkyviin ja kertoa muille Jumalalta 
saamastaan avusta, Lee-
na kannustaa.

Mikä elämässä
onkaan tärkeää

Laajasta elämänkoke-
muksesta käsin Kalevi ja 
Leena kannustavat aset-
tamaan puntariin asioita ja 
pohtimaan, mikä on todella 
tärkeää. 
-Olemalla oikeassa 
suhteessa Jeesukseen 
mahdollistuu myös sinun 
oman, todellisen minuuden 
löytyminen, Kalevi sanoo.
-Uskoon tuleminen tarkoit-
taa henkilökohtaisen rak-
kaussuhteen syntymistä. 
Ihmisen ja Jeesuksen välil-

lä ei ole instituutiota, ei ammattiryhmiä 
tai  rakenteita. Jeesus on keskeinen. Kun 
pyydät Jeesusta ohjaamaan elämääsi, et 
anna Hänelle vain asioitasi (ihmissuhtei-
ta, raha-asioita, murheita) vaan annat val-
takirjan hoitaa koko elämääsi. Annettuasi 
tämän valtakirjan Jumalan näkökulmasta 
muutokset ovat valtavia. Siirryt pimey-
destä valoon, saatanan vallasta Jumalan 
valtakuntaan, kadotuksesta iankaikkiseen 
elämään. Vähitellen alat kasvaa kohti 
sitä, mikä Jumalan näkökulmasta katsoen 
tapahtui uskoon tullessasi. Muutokset 
tulevat lähtemään omasta sydämestäsi 
ja sisimmästäsi. Sinun ei tarvitse muut-
tua ulkoisesti tai ulkokohtaisesti, vaan 
Jeesuksen rakkaus synnyttää sydämeesi 
halun muuttua, muutos alkaa sisältä 
käsin, Kalevi vahvistaa.

Unelma Suomesta

- Jospa ihminen ottaisi vastaan sen 
kutsumuksen ja aseman, johon hänet on 
luotu. Unelmoimme siitä, että ihmiset oli-
sivat avoimia Hänen rakkaudelleen, että 
Hän saisi asua tämän kansan keskellä. 
Siitä seuraisi toinen toisistaan välittämi-
nen ja huolehtiminen ja vastuuntunto, niin 
että aviouskollisuus nousee kunniaan – ja  
että lapsilla voisi olla turvalliset kodit, he 
toteavat yhdestä suusta.
- Jos ihmiset tietäisivät kuinka hyvä Jee-
sus Kristus on, kukaan ei haluaisi sanoa 
hänelle ei. Älä siis pelkää tulla Hänen 
luokseen, Lehtiset päättävät haastattelun.

Teksti: Susanne Laitinen
Kuvat: Lehtisten kotialbumi
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Sairauden kautta uuteen elämään

Varatuomari Kari Kourilehto on viimeisen vuoden aikana käynyt 
läpi parantumattoman syöpäsairauden. Viime jouluna hän sai 
lahjaksi terveyden ja uuden elämän.

- Syksyllä 2007 minulla todettiin ärhäkkä eturauhassyöpä ja 
isoja etäpesäkkeitä luustossa. HYKS:n lääkäri kertoi minulle, 
että sairautenne on edennyt niin pitkälle, että sitä ei voida enää 
parantaa, ainoastaan syöpäsolujen kasvua voidaan lääkkeillä 
hidastaa. Kyseessä oli siis parantumaton syöpä. Hoidoksi sain 
hormonihoitoa. Näillä eväin – ei-toivoa antavin tiedoin, minut 
lähetettiin kotiin.

Sairaus oli päässyt etenemään liian pitkälle, sillä vasta keväällä 
2007,  vuoden kuluttua kipujen ja ongelmien alkamisesta Kari 
pääsi perusteellisiin tutkimuksiin. Oireiden aiheuttajaksi paljastui 
etäpesäkkeinen eturauhassyöpä.

Halu etsiä Jumalaa

- Heti sairauteni alussa minulle tuli voimakas halu etsiä lääke-
hoidon lisäksi apua Jumalalta, Kari kertoo. 
- Lähestyin rukouksessa Herraa ja Hän tuntui lähestyvän minua 
Sanansa mukaan. Aloin tutkia ahkerasti Raamattua ja muuta 
hengellistä kirjallisuutta, seurasin TV7:n hyviä kristillisiä ohjel-
mia, pyysin rukousapua ja kävin rukouspalveluissa, erityisesti 
Healing Roomissa. Netin välityksellä tutustuin myös ulkomailla 
tapahtuviin Jumalan ihmeparantumisiin. Kuukauden pituisen 
sairaslomani aikana tein oman uskonratkaisuni ja Jumala pani 
elämääni kovasti uuteen järjestykseen. 
- Healing Roomista tuli tuttu ja mieluisa paikka. Sen toiminnasta 
on jäänyt erittäin myönteinen kokemus. Jo odotushuoneessa 
olen aina tuntenut voimakkaana Pyhän Hengen rauhoittavan 
vaikutuksen ja läsnäolon. Sellaista en ole muualta löytänyt. 
Joka kerta siellä käydessäni tunsin parantumisprosessin mene-
vän eteenpäin.

Tuskallinen sairaus ja
parantuminen

- Sairauden alkuajat olivat hyvin vaikeita, kipua ja tuskaa , Kari 
muistelee. 
- Syöpä tuntui runtelevan minut kokonaan. Yöt olivat kaikkein 
kamalimpia. Tätä aikaa kesti parisen kuukautta – kiitos Jumalal-
le, että vain näin lyhyen jakson ajan. Koko ajan jatkoin sitkeää 
rukousta ja Jumalan Sanan tutkimista ystävieni kanssa. Aloin 
myös käydä Healing Roomin rukouspalvelussa ja siellä sain 
ensimmäisen kerran tuntea voimallisen Jumalan läsnäolon. 
Uskoni Jumalan parantavaan voimaan oli hädän keskellä koko 
ajan suuri, hän jatkaa.

- Kävin rukousklinikassa ja usein rukoiltaessa minusta ei tuntu-
nut mitenkään erityiseltä, mutta myönteiset tuntemukset ja tilani 
parantuminen tapahtui pikkuhiljaa,  Kari kertoo 
- Joulupäivänä 2007 tuli sitten todellinen ”paukku” – oikea 
joululahja. Yhtäkkiä havahduin siihen, että kivut olivat poissa ja 
mieli iloinen. Olin hetkessä siirtynyt kuolemaan menevältä tieltä 
elämään. Kaikki alkoi muuttua. Jumala oli puhunut minulle. Hän 
lähetti Sanansa, jonka Hän oli aikaisemmin minulle selvästi 
ilmoittanut. Vaikein taistelu oli nyt päättynyt. Se oli ohi. Tosin 
hormonihoidosta johtuvat ongelmat jatkuivat, mutta ne olivat 
vähäisiä tässä kokonaisuudessa, iloitsee Kari.

Kahden viikon kuluttua tästä ikimuistoisesta hetkestä tehtiin 
sairaalassa kontrollitarkastus. Lääkäri kertoi sen perusteella 
myöhemmin vain hyviä uutisia. Syöpäsolujen kasvu oli täy-
sin pysähtynyt, kasvaimet olivat olennaisesti pienentyneet ja 
eturauhasen testiarvot olivat erinomaisia – pudonneet täysin ter-
veen ihmisen arvoiksi. Seuraava tarkastus oli kolmen kuukau-
den kuluttua ja kaikki oli edelleenkin hyvin. Kiitoksen aika alkoi 
Karin elämässä.
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Uskonratkaisu ja elämän
uudistumisprosessi

Kari Kourilehto työskentelee ympäristö-
ministeriön ylijohtajana. Jumalan paran-
tavalla voimalla on ollut valtava vaikutus 
hänen elämäänsä. Varsinkin uskonrat-
kaisun jälkeen Jumala aloitti vahvan 
uudistumis- ja muutosprosessin mikä 
jatkuu koko ajan. Paljon entistä Karia on 
jo hävinnyt ja uutta sijaan tullut. Ajatukset, 
asenteet, teot ja käyttäytyminen, kaikki 
ovat muuttuneet. 
- Katson nyt maailmaa ja ihmisiä aivan 
uusin silmin. Minulle sairaus paljasti 
oman pienuuteni ja avuttomuuteni. Se 
osoitti itsekeskeisyyden tyhmyyden. Se 
mursi raja-aidat ihmisen väliltä ja toi kaik-
ki ihmiset samalle tasolle. Me voimme 
olla vahvoja ja elää tosi elämää toinen 
toistamme tukien vain Jumalan yhteydes-
sä. 

Olen löytänyt uuden elämän

- Olen saanut kokea Jumalan armahta-
van parantumisen voiman ja sen, että 
kaikki on todellakin mahdollista sille, joka 
Häneen uskoo. Uskonelämä ei ole vain 
parantanut minua, vaan se on tuonut mi-
nulle kaikkea hyvää. Olen saanut rauhan 
sisimpääni ja elämääni ilon. Olen löytänyt 
elämän – todella vasta nyt. Asiat hoituvat 

nykyään kuin itsestään. Tästä uudesta 
elämästäni ei luopuisi mistään hinnasta. 
Odotan innolla uusia haasteita. Raama-
tun mukaan Jumalan Sana on lääke ja se 
on voimallinen. Tätä lääkettä käytän aina 
jatkossakin. 

Karin rohkaisu muille

- Jos sinulla on sairaus tai mikä muu 
ongelma tahansa, käänny rohkeasti 
Jumalan puoleen ja pyydä Häneltä apua. 
Hänellä on kaikki voima parantaa ja 
uudistaa sinut olivatpa vaikeutesi kuinka 
suuria tahansa. Hän myös haluaa paran-
taa sinut, Kari tiivistää.
- Jumala rakastaa meitä kaikkia ja Hän 
haluaa, että elämme Häneen yhteydes-
sä jokaisena päivänä. Lue ahkerasti 
Raamattua ja usko siihen, mitä Jumala 
Sanassansa lupaa. Kannattaa aina käyt-
tää myös muiden Jumalan palvelijoiden 
apua. Healing Roomin rukouspalvelu on 
sinulle erinomainen paikka,  hän rohkai-
see.

- Haluan lopuksi korostaa seuraavaa: 

Älä lopeta lääkehoitoa, vaan käytä sen 
lisäksi rukousta ja rukouspalvelua. Silloin 
sinulla on käytössäsi kaikki voima sairau-
tesi nujertamiseen. Uudista myös itsesi 
rukouksella jokaikinen päivä.

Onnea matkaan!

Miksi sinä valitsit Jeesuksen?

Rene Rendic, 32, Inkoo

“Järjellä ajateltuna ei ollut muuta 
vaihtoehtoa. Minun täytyi, joko ottaa 
Jeesus elämääni tai jatkaa ilman 
Jumalaa. Kaipaus Jumalan luokse 
oli kuitenkin liian suuri sivuutetta-
vaksi, kaikista peloistani huolimat-
ta.”

Johanna Välimäki, 17, Lahti

“Se tuntui silloin parhaalta ja aino-
alta ratkaisulta ja tuntuu edelleen. 
Jeesukselta sai voiman kestää 
kovimmatkin kolaukset.”

Minna Väisänen, 32, Kouvola

”Spontaanisti ensimmäisenä 
tulee mieleen lastenlaulun sanat : 
’Jeesus on tie mi taivaaseen vie ja 
totuus elämän on Hänen nimen-
sä.’ - Tämä on aika kuvaavaa. Ja 
toinen ajatus on, että Jeesus on 
mun elämäni selusta johon nojata. 
Hän on tuki, turva ja syli.”

Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä 

minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. 

Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, 

mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän 

antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa 

kaikki sairauteni. (Ps. 103:1-3)

Parantuminen on Jumalan tahto. 

Jeesus sanoi, että Hänet lähetettiin 

tekemään Isän tahto ja Hän lakkaamat-

ta paransi sairaita. Sen tähden voimme 

sanoa, että parantuminen on ja oli 

Jumalan tahto. Raamattu sanoo, että 

jos Pyhä Henki asuu sinussa, Jumala 

ei korjaa vain sinun sieluasi, vaan ”on 

eläväksi tekevä myös teidän kuolevais-

ten ruumiinne Henkensä kautta, joka 

teissä asuu”.

Toimitus: Susanne Laitinen

Haastattelu ja kuvat: Sari Savela
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Miksi minä olen olemassa? Onko elämälläni jokin tarkoitus? Miten käyttäisin loppu 
elämäni hyvin? Onko elämää kuoleman jälkeen? Jos pohdit tällaisia kysymyksiä, et 
ole yksin. Jo noin 11 miljoonaa ihmistä on löytänyt vastauksia elämänsä syvimpiin 
kysymyksiin Alfa-kurssilta 10 viime vuoden aikana. Kursseja pidetään 165 maas-
sa kaikkien kristillisten kirkkojen piirissä. Seurakuntien ohella kursseja järjestetään 
työpaikoilla, yliopistoissa ja kouluissa sekä vankiloissa ja vanhainkodeissa. Mikä on 
Alfa-kurssien suosion salaisuus?

Tässäkö tämä elämä nyt on?

- Suosio johtuu varmasti monestakin tekijästä, pohtii Helena Lintinen. 
Hän vastaa Suomen työstä Alpha International verkostossa.
- Kurssin rento ja mahdollisimman epäuskonnollinen tai harras ilmapiiri 
koetaan hyvänä ja tervetulleena, samoin selkeä ja riittävän pelkistetty 
sisältö sopii meidän aikaamme. Jokaisen tapaamisen aloittaminen 
yhteisellä aterialla ja vapaa ajatusten vaihto ovat monelle kurssilaisel-
le tärkeitä. Pienryhmissä syntyvä yhteisöllisyys ja elämän jakaminen 

sekä ystävien löytyminen vaikuttavat myös suuresti. 
Ja tietenkin se, että otamme todesta Jumalan Pyhän 
Hengen työn.

Helena kertoo, että Suomessa Alfa-kursseja on järjes-
tetty keväästä 1996 alkaen, ja palaute on kaikki nämä 
vuodet ollut todella positiivista. 
- Minua koskettaa aina tosi syvästi, kun kurssilainen 
kommentoi ”Jeesus on tullut elämääni” tai ”elämäni on 
muuttunut”. Vetäjät useimmiten kokevat uudenlaista 
innostusta viedä sanomaa Jeesuksesta eteenpäin. 
Monesti vetäjä sanoo kurssin jälkeen: ”Tää on ollut 
ihan parasta!” Kurssi on omiaan syventämään omaa 
suhdetta Jeesukseen.

Johdatuksen makua

Helena Lintinen on vetänyt Suomen Alfa-toimintaa 
alusta alkaen, 12 vuotta. Hänen oma mukaantulonsa 
tapahtui erikoisella tavalla. Helena kertoo: 
- Vuoden 1995 syksyllä olin Sanamatkojen ryhmän 
tulkkina Lontoossa. Siellä vierailimme useissa suuren 
muutoksen ja uudistumisen kokeneissa anglikaaniseu-
rakunnissa. Viimeisenä iltana osallistuimme Holy Trini-
ty Brompton -seurakunnan iltajumalanpalvelukseen. 

- Jumalanpalveluksen päätyttyä odottelin kirkon etei-
sessä ja silmäilin seurakunnan lehteä. Lehdestä osui 
silmiini kuva, jossa iloisen näköinen ryhmä ihmisiä istui 
syömässä. Kuvatekstissä mainittiin Alfa-kurssi, josta 
en tiennyt mitään. Silloin jostain mieleeni nousi rukous 
”Jumala, jos tämä tulee joskus Suomeen, haluaisin 
olla mukana!” Tästä rukouksestani en maininnut 
kenellekään, ja unohdinkin asian nopeasti kotiinpaluun 
jälkeen. Kaksi viikkoa myöhemmin minuun otettiin 
yhteyttä ja kysyttiin, olisinko valmis ryhtymään Suomen 
Alfa-kurssien koordinaattoriksi!

Mikä innostaa sinua vuodesta toiseen jatkamaan Alfa-
koordinaattorina?
- Tämä on Jeesuksen antaman tehtävän toteuttamista 
- viedä sanomaa Hänestä eteenpäin. Nähdä ihmisten 
kokevan, miten Jeesus muuttaa elämän ja antaa toivon 
ja turvan. Nähdä perheiden eheytyvän, nähdä pappien 
uudistuvan. Nähdä, mitä Jumala on tekemässä eri 
puolilla maailmaa, ja saada olla mukana siinä. En voisi 
kuvitella innostavampaa työtä!

Teksti: Else Leino

Kuva: Else Miettinen

“Saa kysyä”, yllytti Alfa-tiimi kutsuen ihmisiä helluntaiseurakunnan, cityseura-
kunnan ja luterilaisen seurakunnan yhteiselle Alfa-kurssille Keravalla

Pääkaupunkiseudun Urbaani unelma -tapahtumassa 2008.
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Kim Metso ohjautui Alfa-kurssille naisys-
tävänsä vanavedessä. 
- Naisystäväni pyydettiin vuonna 2004 
ryhmänohjaajaksi Keravan ensimmäiselle 
kolmen seurakunnan yhteiselle Alfa-kurs-
sille (ev.lut. srk., helluntaisrk ja citysrk.). 
Luin hänen kurssimateriaalinsa ja ilmoitin 
hänelle, että voisin huvin vuoksi tulla 
mukaan. Tarkoitukseni oli yrittää rehelli-
sesti tutustua hänen maailmankuvaansa, 
Kim kertoo.

- Naisystäväni kuitenkin kielsi minua 
tulemasta, koska hän sääli muita Alfa-
ohjaajia - älykkö kun olen (Mensan jäsen) 
ja suhtauduin uskon asioihin lähinnä niin, 
että ne on tarkoitettu heikoille höyrypäille, 
jotka ovat liian saamattomia itse vaikut-
tamaan asioihinsa. Tosin naisystäväni ei 
ollut sellainen, kaikkea muuta. Hän siis 
meni ensimmäiseen Alfa-iltaan yksin, 
mutta mainitsi siellä ongelmasulhostaan 
kotosalla, ja häntä pyydettiin ottaman 
minut mukaan seuraavaan iltaan.

Tunsin, että tänne kuulun

Kim kertoo, että 
Alfa-kurssilla 
häntä kosketti 
ensimmäiseksi 
ihmisten ystäväl-
lisyys: 
- Se ei ollut 
kasvojen päälle 
maalattuja 
irtohymyjä, vaan 
heistä huokui 
rehellisyys. Tuli 
heti hyvä mieli 
ja halu tutustua 
näihin ihmisiin 
enemmän. 

Kimin mielestä 
oli kiinnostavaa 
kuulla mui-
den ihmisten 
suhtautumisesta 
uskonasioi-
hin, varsinkin 
uskovien, jotka 

Koukussa Alfa-toimintaan

pystyivät rauhassa ja asiallisesti selittä-
mään kantaansa.

- Minulle positiivisessa mielessä pysäyt-
tävin oli Alfa-kurssiin kuuluva yhteinen 
viikonloppu – etenkin se alustus, missä 
puhuttiin armolahjoista. Silloin minun 
maailmankuvani meni sekaisin. Sain 
odottamatta selityksen minua lapsesta 
asti askarruttaneisiin ilmiöihin, enkä enää 
tiennyt, mitä ajatella. ”Kohtalo” järjes-
ti kämppäkaverikseni sen alustuksen 
pitäneen miehen. Hän ei saanut paljon 
nukkua sinä yönä, Kim hymähtää. 

Tuona viikonloppuna pyysin Jumalalta to-
distusta siitä, että Hän on olemassa. Pari 
viikkoa Alfan loppumisen jälkeen totisesti 
sain sellaisen ja tulin uskoon. Vastaus 
aiheutti minussa kauhua, järkytystä ja 

paniikkia, mutta en olisi muuten uskonut. 

Kim kertoo, että uskoontulon jälkeen 
elämä tuli helpommaksi, ja myös helpom-
maksi ymmärtää. ”Pakko tehdä” -tunte-
mukset, häipyivät. 

Kim Metso (oik.) on omasta Alfa-kurssistaan alkaen toiminut Keravan kolmen seurakunnan Alfa-tiimissä.

- Pidin hengellisiä asioita silkkana hölynpölynä, tapana ylläpitää 
valtaa. En missään nimessä uskonut mihinkään voimaan, mitä 
voisi kutsua Jumalaksi. Historialliseen Jeesukseen uskoin, siitä 
löytyy niin paljon ”normaalejakin” todisteita. Pidin häntä aikaansa 
edellä olevana harvinaisena ihmisenä. Mutta en uskonut, että 
hän oli Jumalan poika, kertoo Kim Metso, joka sai elämälleen 
uuden suunnan ja merkityksen Alfa-kurssin myötä.

- On myös todella helpottavaa, kun 
mahdottomaan ongelmaan törmätessään 
voi ”edes” rukoilla asian puolesta. Monet 
suuret kysymysmerkit ovat suoristuneet 
huutomerkeiksi. Eikä minulla enää tarvit-
se olla vastausta kaikkiin kysymyksiin.

Kim Metso on omasta Alfa-kurssistaan 
alkaen toiminut Keravan kolmen seura-
kunnan Alfa-tiimissä ja on syksyn 2008 
kurssilla ryhmän ohjaajana. Hän on myös 
ylläpitänyt Alfa-kurssin nettisivuja
(www.alfakurssi.fi ) pari vuotta. 
- Alfa-toiminnassa mukana oleminen on 
minun tapani palvella Jumalaa. Annan 
näin muille saman mahdollisuuden kuin 
itse sain.

Teksti: Else Leino

Kuva: Else Miettinen
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Jumala Rakastaa Sinua enemmän kuin 
voit ymmärtääkään!
 
Oletko pohtinut kysymyksiä elämän tarkoituksesta, rakkaudesta ja 
onnellisuudesta? Saatat olla onnellinen ja rakastettu, mutta tärkein 
asia elämässämme on löytää yhteys Taivaalliseen Isään - kaiken 
Luojaan.  Jumala haluaa olla yhteydessä kanssasi. Hän haluaa 
johdattaa sinua ja antaa kaikkea hyvää elämäsi aikana jo täällä 
maan päällä, mutta ennen kaikkea Hän haluaa, että täältä lähdön 
jälkeen tulet taivaan kotiin, Hänen luoksensa. 

Raamatun mukaisesti meillä on täältä lähdön jälkeen kaksi tietä: 
Ikuinen elämä Jumalan luona tai ikuinen kadotus, ikuinen ero Hä-
nestä.  Jeesus sanoo: “Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan 
pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.”  (Joh.14:6). 

Haluaisitko löytää tien Isän luo? 

Jumala rakastaa sinua, mutta synti erottaa. Olemme kaikki synti-
siä, “sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkaut-
ta” (Room.3:23). Vaikka olisimme tehneet paljon hyvää, auttaneet, 
avustaneet ja eläneet hyvää elämää ja vaikka emme olisi murhan-
neet, tappaneet tai varastaneet, niin olemme kuitenkin ajatuksin, 
sanoin ja teoin loukanneet, kadehtineet, kertoneet vääriä totuuksia 
jne. Jumala on Rakkaus ja hänen silmissään jokainen ihminen on 
epäpuhdas, eikä kukaan voi tällaisina päästä Hänen valtakuntaan-
sa. Mikään epäpuhdas ei pääse Jumalan valtakuntaan, mutta niin 
pahaa ja syntistä ihmistä ei olekaan, ettei Jumala rakastaisi häntä.  
Hän haluaa pelastaa meidät hukkumasta synteinemme ikuiseen 
eroon Hänestä. Pelastuminen tarkoittaa pelastumista kadotukses-
ta ikuiseen elämään Hänen kanssaan. 

Isä rakastaa sinua!

Jumala on antanut lahjaksi iankaikkisen elämän

Synnin seuraus on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa (Room.6:23). Emme voi 
itse pyyhkiä pois syntejämme omien tekojen avulla - emme voi ansaita pelastusta pinnistellen ja ponnistellen - se on yhtä mahdo-
tonta kuin itsemme nostaminen omasta tukasta. Pääsemme synneistämme vapaaksi pelkästä armosta eli lahjaksi. Jeesus kuoli 
ristillä meidän syntiemme sovittamiseksi ja kaikki on nyt maksettu, kaikki on jo sovitettu, meidän tehtävänämme on vain ottaa tämä 
lahja vastaan - täysin ilmaiseksi! “Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh.3:16) 

Jeesus kuoli, nousi kuolleista ja Hän elää! 

Jeesus, Jumalan poika, elää  tänä päivänä ja tekee samoja tekoja nyt kuin silloin 2000 vuotta sitten. Raamatussa sanotaan: “Jokai-
nen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu” (Room.10:13)  Jokainen - jokainen, se olet siis myös sinä! “Mutta kaikille, jotka 
ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen” (Joh.1:12) Uskomalla Jeesukseen 
ja ottamalla hänet vastaan elämääsi, tulet Jumalan lapseksi. 

Kuvat: Matti Harinen ja Timo Saloranta
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Seuraavat asiat auttavat kasvussasi: 
- Lue säännöllisesti Raamattua - Jumalan sanaa.  Aloita Uudesta
  testamentista. 
- Rukoile. Se on puhumista Jumalalle kaikista asioistasi - Hän
  kuulee ja kuuntelee! Rukoile omin sanoin, hiljaa tai ääneen. 
- Osallistu ALFA-kurssille, ks. www.alfakurssi.fi  
- Seurakuntayhteys - etsi itsellesi elävä seurakunta.  
- Jeesus asuu sinussa Pyhän Hengen välityksellä. Anna Hänen
  hallita elämääsi. Hiljenny ja kuuntele mitä Hän sanoo. 
- Uskon tunnustaminen muille. Älä häpeä Jeesusta, rohkaistu
  kertomaan uskostasi perheellesi ja ystävillesi. 
- Anteeksiantamus - pidä omatuntosi puhtaana ja tunnusta
  Jumalalle syntisi. 

Toivotamme sinulle runsasta siunausta tielle,

 jolle nyt olet astunut!

Jos haluat, niin lähetämme sinulle ilmaiseksi ja täysin sitoumuksetta lisäin-
formaatiota omaksi kasvuksesi ja uskosi vahvistamiseksi. Jos sinulla on 
internet käytössäsi, niin täytä lomake

www.healingrooms.fi  

Isä rakastaa sinua -sivun kautta
tai lähetä postia

HRF, PL 86, 02601 Espoo

Miten voit tulla uskoon ja saada ikuisen
elämän?  Miten voit ottaa Jeesuksen 
vastaan elämääsi? 

Jeesus 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 meitä. Hän odottaa, että avaisimme sydämemme 
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 sisään kun avaat oven Hänelle. 
Käytännössä tämä tapahtuu siten, että rukoilet omin sanoin, 
että haluat ottaa Jeesuksen vastaan ja seurata häntä, rukoi-
le, että Hän tulee sydämeesi ja puhdistaa kaikki syntisi.  Voit 
tehdä sen laittaen kätesi ristiin ja rukoilla: 

Rakas Jeesus Kristus, tiedän, että olen tehnyt syntiä 

Sinua vastaan. Anna minulle anteeksi kaikki pahat te-

koni. Haluan ottaa Sinut vastaan. Tule, avaan sydämeni 

oven Sinulle. Ole Herrani ja Vapahtajani tästä hetkestä 

ikuisuuteen, amen.

Jos rukoilit tämän uskonrukouksen sydämestäsi, niin 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 taivaassa. Tämä kaikki on varmaa Raamatun lupausta, vaikkei sinusta tuntuisi miltään. Älä perusta uskoasi siihen 
mitä tunnet, sillä uskonelämä perustuu Jumalan sanaan, ei tunteisiin. 

Saat kasvaa Jumalan lapsena 

Elämä Jumalan yhteydessä on jatkuvaa kasvua, elämä ei välttämättä ole helppoa, mutta saat elää rikasta elämää Hänen johdol-
laan jo täällä maan päällä. Jos avasit sydämesi oven Jeesukselle, niin haluaisimme auttaa sinua eteenpäin uskosi tiellä. 



Healing Room Espoo
Albergan kartano, Espoo
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Yhteystiedot:

Healing Rooms Finland 

PL 86, 02601 Espoo
info@healingrooms.fi  
www.healingrooms.fi 

Healing Roomin 

kannatusjäseneksi!

Liity Healing Roomin kannatusjäseneksi. 
Kannatusjäsenen vuosimaksu on 25 
euroa. Jäseneksi liittymällä tuet HR -
toimintaa konkreettisesti. Jäsenmaksu 
maksetaan HR:n pankkitilille

 OP 578010-220684, viitenumero 55. 
 yleinen tuki, viitenumero 110

Ilmoita myös yhteystietosi netin kautta 
täyttämällä kannatusjäsenkaavake, niin 
saat HR -lehden postitse.

Healing Rooms - tiedotuslehden tilaaminen
Healing Room -tiedotuslehden vapaaehtoinen tilausmaksu on 20 EUR vuodessa, 
jonka maksamalla tuet toiminnan kehittymistä eri puolilla Suomea ja saat ajankohtaista 
tietoa työn etenemisestä. Kiitos jokaiselle Teille tuestanne!

Healing Rooms Finland ry:n - tili: OP 578010-220684 viitenumero 2008

 Healing Room -rukousklinikat
 Tervetuloa tutustumaan ja rukoiltavaksi ilman ajanvarausta!
  Katso aukioloajat ja HR-klinikoiden osoitteet internetistä, www.healingrooms.fi .
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Vanha seurakuntatalo, Lieto

Healing Room Nurmijärvi

Vanha Pappila, Nurmijärvi

Healing Room Salo  
Katrineholminkatu, Salo,

Healing Room Seinäjoki
Keskuskatu, Seinäjoki
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Healing Room Turku 
Seurakuntakoti, Turku 

Healing Room Vääksy  
Maijan kammari, Vääksy

Healing Rooms 
Finland 
tekee yhteistyötä  
Suomen Alfan 
kanssa.

www.alfakurssi.fi 


