
 

 
Lasten Healing Rooms 

 
 

Haluatko nähdä, että lapsilla on  
läheinen suhde Jumalaan? 

 
Haluatko opettaa lapsia rukoilemaan rohkeasti? 

 
Haluatko nähdä, että lapset voivat  

siunata kohtaamiaan ihmisiä? 
 

Haluatko nähdä, että Jumala käyttää lapsia  
parantamaan sairaita? 

 
Jos kyllä, niin tämä materiaali on sinua varten! 

 
 
 
 

 
 
 
  



Elämme jälkikristillisessä maailmassa, jossa ei-kristilliset arvot 
tunkeutuvat eri tavoin lasten maailmaan yhä aikaisemmin.  Lapsistamme 
taistellaan hengellisesti. Hengellinen taistelu alkaa jo varhain niiden 
monien vaikutteiden kautta, joita lapsen maailmaan tulee mm. 
koulutusjärjestelmästä, yhteiskunnasta ja eri tiedotusvälineistä. Kristilliset 
seurakunnat ovat yhä suuremman haasteen edessä, ettemme menettäisi 
tulevia sukupolvia. Ihmisten ohjaaminen Jeesuksen opetuslapsiksi 
tuleekin aloittaa jo lapsena.   
 
Emme voi ulkoistaa lasten hengellistä kasvatusta ja opetuslapseuttamista. 
Jos perheessä eletään Jumalan valtakuntaa todeksi jokapäiväisessä 
elämässä, se viestii lapselle ja nuorelle, että meidän perheessä Jumala on 
tärkeä. Tärkeille asioille annetaan aikaa: rukoillaan ja luetaan Raamattua 
yhdessä ja opetetaan Jumalan valtakunnan periaatteita. 
 
Healing Rooms -työ haluaa tulla tukemaan perheen hengellistä kasvatusta 
ja mahdollistaa lapsille lisäkoulutuksen, niin että lapset pääsevät itse 
tekemään niitä tekoja, joita Jeesus teki. Eri sukupolvet voivat palvella 
Jumalaa yhdessä, yhteistyössä ja toisiltaan oppien. Nyt on aika, jolloin 
isien sydämet kääntyvät lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. 
 
Raamattu sanoo: ”Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei 
siltä poikkea”1. Tämän päivän lapset ja nuoret ovat huomisen päättäjiä. 
Mitä tänään kylvämme, sitä tulevaisuudessa niitämme. Jos kasvatamme 
lapsemme Jumalan ohjeiden ja periaatteiden mukaan ja opetamme heitä 
noudattamaan niitä, heidän arvo- ja uskomusjärjestelmänsä rakentuvat 
vakaalle pohjalle.  Jos tulevaisuuden päättäjien arvoperusta on Raamatun 
Sanassa ja Jumalan kunnoittamisessa, se vaikuttaa tervehdyttävästi koko 
yhteiskunnan rakenteisiin ja sitä kautta perheisiin ja yksilöihin. 
 
Kuulimme ensimmäistä kertaa lasten ja nuorten Healing Rooms -työstä 
syksyllä 2012 Healing Rooms -johtajien tapaamisessa Spokanessa, jossa 
Barbie Hunt kertoi alustuksessaan heidän HR-rukousklinikkansa työstä 
Madisonvillen kaupungissa, Kentuckyssa (USA). Barbien kertomukset  
  

 
1 Sananl. 22:6. 



Jumalan suurista teoista lasten ja nuorten kautta tekivät meihin 
lähtemättömän vaikutuksen.  Lapset ja nuoret voivat olla Jumalan 
vahvassa käytössä. Mietimme jo silloin, voisiko tällainen toiminta 
käynnistyä joskus myös Suomessa.  
 
Sairaiden parantaminen ei ole aikuisten etuoikeus. Se on tarkoitettu 
jokaiselle Jeesukseen uskovalle iästä riippumatta. Meidän aikuisten 
tehtävä on opettaa ja ohjata lapsia ja antaa heille mahdollisuus tehdä niitä 
tekoja, joita Jeesus teki. 
 
Sama Pyhä Henki, joka parantaa aikuisten kautta, parantaa myös lasten 
kautta. On vain yksi Jumala, joka on antanut Henkensä omilleen. Hengen, 

- joka laskeutui Jeesuksen päälle kasteessa kyyhkysen muodossa. 
- joka täytti ensimmäiset opetuslapset Jerusalemissa niin että he al-

koivat puhua uusilla kielillä. 
- jonka voimasta tuhannet ihmiset kuulivat sanoman ja tekivät paran-

nuksen. 
- joka vaikutti Pietarin sanojen kautta niin että rampa lähti kävele-

mään.  
- joka antaa tänäkin päivänä jokaiselle kristitylle voiman elää Jeesuk-

sen omana. 
 

Jeesus kehotti lähetyskäskyssään julistamaan evankeliumia ja 
parantamaan sairaat. On ilo saada nähdä vapaita ja iloisia lapsia 
kertomassa hyvää sanomaa ja rukoilemassa toisten lasten ja aikuisten 
puolesta.  
 
Saakoon ilo levitä kaikkeen maailmaan! 
 
 
 
Markku and Susanne Laitinen 
Toiminnanjohto 
Healing Rooms Finland 
  
 
 
 
 



 
Healing Rooms Finland ry. on toiminut Suomessa jo yli 10 
vuoden ajan. Meillä on rukousklinikoita yli 30 paikkakunnalla 
ja yli 500 vapaaehtoista palvelee klinikoilla. 
 
Vuonna 2016 aloimme perustaa Healing Rooms-työtä lasten 

pariin. Aloimme kirjoittaa työn käsikirjaa ja pidimme pilottikurssin Espoossa 
yhdeksälle lapselle. Osallistujat olivat iältään 5-12 -vuotiaita ja heitä oli ohjaamassa 
kolme ohjaaja. Keväällä 2018 pidimme ensimmäisen varsinaisen kurssin Helsingissä. 
 
Eva Sarsa, joka johtaa tätä palvelutyötä, on toiminut lasten parissa yli 
20 vuoden ajan. Kirjoittaessaan työkirjaa hän konsultoi lisäksi 
kasvatustieteen ja teologian ammattilaisia.  
 
Lasten Healing Rooms-työn käsikirjan tavoitteena on rohkaista lapsia 
kasvamaan uskossaan ja löytämään vuorovaikutteinen suhde 
Jumalan kanssa. Me uskomme, että lapsilla ei ole “pientä Pyhää 
Henkeä”, vaan heissä asuu se sama Pyhä Henki, jonka Jumala antoi 
meille antaessamme elämämme Jeesukselle. He eivät ole seurakunta 
vasta tulevaisuudessa, vaan jo nyt! 
 
Työkirjassa on kymmenen opetusjaksoa sekä johdanto. Kuvaamme työkirjassa myös 
sitä, minkälaista tukea lapsi tarvitsee kasvussaan kristittynä kurssin jälkeen. 
 

Opetusjaksojen sisältö on seuraava: 
 

VIIKKO 1 Tervetuloa Isän perheeseen  
VIIKKO 2 Voit kuulla Jumalaa  
VIIKKO 3 Jeesus on Parantaja  
VIIKKO 4 Jumalan Valtakunnan  
kansalaisena  
VIIKKO 5 Hengen hedelmät lasten  
elämässä  

VIIKKO 6 Pyhällä Hengellä täyttyminen  
VIIKKO 7 Pyhän Hengen voima  
VIIKKO 8 Jeesus antaa sinulle  
valtuudet toimia  
VIIKKO 9 Olet Jumalan valtakunnan  
virrassa  
VIIKKO 10 Anna kunnia Jumalalle  

 
 
 
Yhteystiedot:: 
eva.sarsa@healingrooms.fi 
puh. 0405092413 
http://healingrooms.fi 
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