
– 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.
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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!”

P
uolestani 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

O
limme 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


