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Ilman Pyhän Hengen inspiraatiota ja johdatusta mikään 
seurakunta tai kristillinen palvelutyö ei ole koskaan kyennyt 
tekemään mitään todellista Jumalan valtakunnan eteenpäin 
viemiseksi.

On tullut muutoksen  aika, osa 3 Teksti: Markku Laitinen   
Kuvat: kuvapankki unsplash

Kesäviikot ovat vahvistaneet en-
tisestään sitä, mitä olen Näky-

lehden   artikkelisarjassani   kirjoit-
tanut: Suomen kristillisen seu-
rakunnan muutostarpeet. On ai-
ka laittaa resurssit evankeliumin 
eteenpäin viemiseen ja kristittyjen 
hengelliseen   varustamiseen   erilai-
sin keinoin, lahjoin ja kutsumuk-
sin. Seurakunta on maailmassa 
Kristuksen ruumis, jonka kuuluu 
olla pään, Kristuksen, alaisuudessa 
ja toimia Pyhän Hengen voimassa. 

Ilman Pyhän Hengen inspiraatiota 
ja johdatusta mikään seurakun-
ta tai kristillinen palvelutyö ei ole 
koskaan kyennyt tekemään mi-
tään todellista Jumalan valtakun-
nan eteenpäin viemiseksi. Aseem-
me ovat hengelliset, eikä meillä 
ole taistelu lihaa ja verta vastaan, 
vaan pimeyden voimia vastaan (Ef. 
6:12). Jokaista seurakuntaa ja yk-
sittäistä kristittyä kutsutaan nyt 
rukoilemaan ja toimimaan evan-
keliumin eteenpäin viemiseksi ja 
varustamaan kristityt palveluksen 
työhön. Tarvitsemme uudistusta ja 
Jumalan antamaa herätystä.

Pyhä Henki haluaa synnyttää juuri tälle 
ajalle soveltuvaa ja kaikkia sukupolvia 
koskettavaa toimintaa, joka muuttaa 
ihmisten elämän. Hän kutsuu meitä myös 
palaamaan ensirakkauteen suhteessamme 
Jumalaan. Maailma on muuttunut ja 
muuttuu koko ajan, mutta seurakunnan 
perustehtävä ei ole muuttunut. Evan-
keliumin   kertomiseen,   Jumalan   muut-
tavan ja parantavan rakkauden välit-
tämiseen ja kaikkeen seurakunnan 
toimintaan   ja   kasvuun   tarvittavat   pe-
rusainekset ja ohjeet löytyvät Raamatus-
ta. Jumalan periaatteet eivät muutu, ja ih-
misviisaus on hengellisissä asioissa hyvä 
renki, mutta huono isäntä. 
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Teksti: Markku Laitinen   
Kuvat: kuvapankki unsplash

ARMOLAHJAT OVAT SEURAKUN-
NAN HENGELLISIÄ ASEITA

Näky-lehden menneissä numeroissa 
(2018-2019) on laajemmin kuvattu seu-
rakunnan rakentamiseen ja kasvuun tar-
vittavia Jumalan Pyhän Hengen johta-
mis- ja varustamislahjoja (Ef. 4:11-12). 
Uskon, että tämän asiakokonaisuuden 
ymmärtäminen ja käytäntöön soveltami-
nen nykyajassa ovat avainasioita, joihin 
Jumala meitä kutsuu. Uusi testamentti 
opettaa viidestä palveluvirasta (aposto-
lit, profeetat, evankelistat, paimenet ja 
opettajat). Niitä on tarvittu koko kristil-
lisen seurakunnan historian ajan ja niitä 
kaikkia tarvitaan aina siihen päivään asti, 
jolloin seurakunnan työ maailmassa lop-
puu ja Jumalan aikataulut ja suunnitelmat 
täyttyvät.

Niin kauan kuin tämä maailmanaika jat-
kuu, seurakunnan tulee suorittaa perus-
tehtäväänsä. Jumala jatkaa työtään ja kut-
suu meitä työtovereikseen (1. Kor. 3:9). 
Mikään seurakunta tai kristillinen palve-
lutyö ei kehity ja menesty, ellei sitä joh-
deta Pyhän Hengen ohjauksessa ja ellei 
kristittyjä varusteta hengellisesti. Mikäli 
yksikin näistä viidestä palvelulahjasta 
puuttuu, toiminta on hengellisesti vajaa-
ta, ja olemme sotkeneet Jumalan suun-
nitteleman viisaan järjestyksen. Kaikki 
muutkin yksilötason armolahjat ovat 
seurakunnan hengellisiä aseita ja Uuden 
testamentin opetuksen mukaan kristitty-
jä kehotetaan anomaan ja tavoittelemaan 
niitä.

Raamatun lukijana en löydä kirjoituksis-
ta ajatusta, että näiden viiden erilaisen 
palveluviran toiminta olisi koskaan lop-
punut tai että niiden olisi kuulunut lop-
pua. Niiden olisi aina kuulunut toimia 
hyvässä yhteistyössä arvostaen toinen 
toistaan ja ymmärtäen niiden kaikkien 
ainutlaatuinen merkitys Jumalan suunni-
telmissa kaikkina aikoina. Ne ovat kuin 
terveen käden viisi erilaista sormea. Jo-
kaista sukupolvea on pitänyt varustaa 
ja johtaa Jumalan valtakunnan asioissa. 
Tänä päivänä tarvitsemme Jumalan kut-
sumia ja varustamia apostolisia johtajia, 
jotka perustavat ja johtavat seurakuntia ja 
palvelutehtäviä Pyhän Hengen voimassa. 
Samoin tarvitsemme profeetallisia julis-
tajia, jotka Jumala kutsuu juuri tätä aikaa 
varten rohkaisemaan, kehottamaan ja 
välittämään Jumalan sanomia yksilöille, 

seurakunnille ja joskus kokonaisille kan-
sakunnille.  

Kaikkia  lahjoja  voidaan  käyttää  väärin
Koska tämänkin aihepiirin ympärillä on 
mitä ihmeellisimpiä keskusteluja, teh-
dään nyt kuitenkin selviksi perusasiat: 
En usko mihinkään sellaisiin apostoleihin 
ja profeettoihin, jotka tässä ajassa enää 
kirjoittaisivat mitään uutta Raamattua 
tai joiden opetus pitäisi nostaa Raamatun 
rinnalle tai yläpuolelle. Kaikkea profeti-
aa ja opetusta pitää arvioida Raamatun 
kokonaisilmoituksen valossa, ja kaiken 
opetuksen pitää alistua sen periaatteiden 
alle. Kaikkia hengellisiä lahjoja voidaan 
käyttää väärin ja niiden avulla voidaan 
manipuloida ja ”hallita herroina”. Mit-
kään väärinkäytökset ja inhimilliset vir-
heet hengellisten lahjojen ja virkojen 
hoidossa eivät kuitenkaan muuta Jumalan 
hyviä suunnitelmia itse lahjojen tarpeel-
lisuudesta.

Jokaisen lahjan ja palvelutyön hoitami-
sessa tarvitsemme myös armollisuutta ja 
aikaa kasvaa. Kukaan ei kasva minkään 
lahjan käyttämisessä koskaan täysin 
valmiiksi. Voit olla toiminut pastorina 
tai opettajana vuosikymmenet, ja edel-
leen opit uutta joka vuosi. Valitettavasti 
monen kutsumuksensa alkutaipaleella 
olevan palvelutyö on saanut siipeensä, 
rampautunut tai pahimmillaan loppunut 
kokonaan, kun ilmeisen virheen tai yli-
lyönnin seurauksena tullut kritiikki on 
ollut rakkaudetonta ja hylkäävää. Pohjal-
la henkilön elämässä on kuitenkin ollut 
aito Jumalan kutsu, joka olisi tarvinnut 
kasvaakseen ja kehittyäkseen Jumalan 
perheväen tukea ja ohjausta. Tarve hen-
gelliselle isyydelle ja äitiydelle, terveelle 
pastoraalisuudelle, on myös tässä ajassa 
todella suuri.

SEURAKUNTA AKTIIVISEKSI JA 
KASVAVAKSI MUUTOSVOIMAKSI

Menneet vuodet ovat olleet oman palve-
lutyömme kautta tietyllä tavalla näyteik-
kuna suomalaiseen kristilliseen kenttään. 
Yhä enemmän tulee esiin se, että seura-
kunnan nimi tai tunnustuskunnan hengel-
linen historia ei välttämättä kerro paljo-
akaan seurakunnan avoimuudesta Pyhän 
Hengen toiminnalle ja Jumalan suunni-
telmille tänään. Uskon, että jokaisen seu-
rakunnan johdossa tulisi olla apostolista 
johtajuutta, joka tässä ajassa uskaltaa olla 

tienraivaaja, seurakunnan monipuolinen 
uudistaja, kehittäjä ja eteenpäin viejä – ei 
ns. säilyttäjäjohtaja, joka vain pyörittää 
toimintaa tyytyen nykytilaan. Apostoli-
nen johtajuus tunnistaa myös muiden lah-
joja ja rohkaisee kaikkia astumaan omaan 
kutsuunsa. Näin seurakunta on aktiivinen 
ja kasvava muutosvoima. Jumalan valta-
kunnan työ ei ole individualismia, vaan 
Jumalan perheväen yhteistyötä.

Jokainen kristitty kukoistaa ja menestyy 
palvelupaikallaan vain, mikäli on oi-
kealla paikallaan, siinä mihin Jumala on 
hänet kutsunut. Etusormi ei voi toimia 
peukalona eikä käsi jalkana. On surullista 
nähdä seurakunnan johtajavana pastorina 
esimerkiksi evankelistan kutsun saanut 
Jumalan palvelija, jonka kuuluisi olla va-
rustamassa seurakuntaa evankelioinnin 
alueella ja itse etulinjassa julistamassa 
evankeliumia. Pastoriksi tarvittaisiin sii-
hen kutsuttu ja armoitettu pastoraalinen 
johtaja, joka nauttii siitä, että saa olla läs-
näolevana paimenena seurakuntalaisille, 
tarjoten opetuslapseuttavaa ja ohjaavaa 
opetusta, mentorointia, sielunhoitoa ja 
rakentamassa hengellisen kodin turvaa ja 
lämpöä monin eri tavoin. 

Kaikilla kristityillä tulisi olla hengellinen 
koti, jossa saa kasvaa, epäonnistua ja op-
pia. Elävässä ja terveessä seurakunnassa 
on tilaa erilaisille lahjoille ja kutsumuk-
sille. On myös surullista nähdä aposto-
lisen, profeetallisen tai opettajan kutsun 
saaneen henkilön ajautuvan sivuun seu-
rakuntayhteydestä ja nähdä hänet myö-
hemmin toteuttamassa kutsumustaan 
yksinäisenä ja usein jollain tavalla ram-
pautuneena toimijana, niin ettei hänellä 
ole häntä lähettävää ja hänen puolestaan 
rukoilevaa kotiseurakuntaa, joka tarjoaisi 
sitä hengellistä suojaa, viisautta ja tukea, 
jota me kaikki työssämme tarvitsemme. 
Efesolaiskirje opettaa Jumalan viisaut-
ta, jossa kaikki hengellinen toiminta on 
rakkaudellista yhteistyötä ja jossa erilai-
set hengelliset lahjat tunnistetaan, niitä 
arvostetaan ja niitä myös oikealla tavalla 
janotaan.   

HENGELLINEN KUTSU EI OLE 
AMMATINVALINTAKYSYMYS

Mihinkään edellä mainittuihin tehtäviin 
ei ryhdytä ihmisen omasta inhimillises-
tä päätöksestä, vaan ne ovat täysin riip-
puvaisia Jumalan antamasta kutsusta 
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ja armosta. Ne eivät tietyllä tavalla ole 
ammatteja, vaan ne ovat kutsumuksia. 
Ihmisen pohjakoulutus voikin olla ka-
lastaja, lääkäri tai mikä tahansa ammat-
ti, mutta Jumala kuitenkin aina varustaa 
omansa hengellisesti itse kullekin anta-
maansa kutsua varten. Kun kristitty saa 
evankelistan kutsun, Pyhä Henki antaa 
hänelle sen hengellisen varustuksen, jota 
kyseisessä työssä tarvitaan. Nämä varus-
teet ovat ennen kaikkea Hengen työkalut, 
mutta niihin liittyy olennaisesti myös 
ihmisen persoona, sen kypsyminen ja hi-
outuminen. Tästä syystä ennen kutsuun 
astumista ihminen usein joutuu käymään 
Jumalan kasvattavia kouluja jo etukäteen, 
jotta hän pystyisi toteuttamaan sen kut-
sun, joka Jumalalla on varattuna hänelle. 

Mikäli kristitty ei suostu ihmisenä kas-
vuun, niin että hänen luonteensa kasvaisi 
yhä enemmän Kristuksen kaltaisuuteen, 
hän jää vääjäämättä paitsi monista siu-
nauksista, joita Jumala haluaisi hänelle 
antaa palvelutyössä ja yleensä elämässä. 
Moni särmikäs ja hioutumaton jää valitet-
tavan yksin tai kutsussaan vajaatehoisek-
si yksinomaan luonteen hioutumattomien 
piirteiden ja myös erilaisten sielun haa-
vojen ja itsetunto-ongelmien takia, jotka 
Jumala haluaisi parantaa, usein rakasta-
van yhteisön kautta. Tällainen toimija on 
usein myös sisimmässään eksyksissä Ju-
malan suunnitelmista omalle kohdalleen 
ja paikallisseurakunnalle. Pahimmillaan 
prosessi johtaa eristäytymiseen, louk-
kaantumisiin ja jopa lahkoutumiseen, 
jolloin mukana on aimo annos hengellistä 
ylpeyttä, josta Paavali myös varoittaa li-
han tekona.

JUMALAN GLOBAALI PERHE

Tarvitsemme kaikki ympärillemme ra-
kastavia ja ohjaavia ihmispeilejä, joilta 
saamme palautetta ja ohjausta elämääm-
me. Olen sydämestäni kiitollinen siitä, 
että viimeiset kolmekymmentä vuotta 
ovat omassa elämässäni olleet rikasta 
elämää myös siltä osin, että olen saanut 
kuulla monia Jumalan palvelijoita Suo-
messa ja ulkomailla. Kristuksen ruumis 
on kaunis, monipuolinen ja moniulottei-
nen, kun se saa Hengen vapaudessa hei-
jastaa Jumalan hyviä tarkoitusperiä kaik-
kialla maailmassa.  

Nuorena uskovana pääsin heti 80-luvun 
lopulla Perjantai Kristukselle –työn raa-

mattukoulun luennoilla kuulemaan uskoa 
rakentavaa ja nuorta kristittyä ravitsevaa 
opetusta, joka tarjosi hyvän tietopaketin 
elämän tielle. Kuulin Eero Junkkaalaa, 
Mikko Aaltoa, Tapani Suontoa ja monia 
muita, jotka vaikuttivat elämääni anta-
en eteenpäin sitä, mitä Jumala oli anta-
nut heille. Matkani jatkui, ja Jumala vei 
eteenpäin läpi monien koettelemusten, 
erämaakausien ja ilojen. 

Jeesus kutsuu meitä kaikkia palaamaan 
ensirakkauteen suhteessamme Häneen, 
elävään Jumalaan. Millainen on sinun 
tarinasi? Milloin ja miten sinä heräsit? 
Löysitkö kutsumuksesi? Kerron tässä 
lyhyesti omaa tarinaani.

Jumalan armosta sain jo nuorena kokea 
hengellisen herätyksen ja elämän mur-
roksen vuonna 1987, jolloin kristityt eri 
seurakunnista organisoivat Helsingin 
olympiastadionille Billy Grahamin mis-
siotapahtuman, johon ystäväni minut kut-
sui. Koko tuo vuosi oli elämässäni suurta 
etsimisen ja suunnan kyselyn aikaa – ei 
ainoastaan hengellisesti, vaan myös ih-
misenä, kokonaisvaltaisesti. Mietin sil-
loin, mikä on elämäni suunta ja tarkoitus. 
Jumala veti minua puoleensa, ja koin 
selvästi Uuden testamentin opetuksen 
perusasiat ajankohtaisiksi omalle koh-
dalleni. Minulle tuli selväksi, että en voi 
kulkea kahta tietä. Ymmärsin, ettei Jeesus 
ole kuollut uskonnon perustaja, vaan elä-
vä Vapahtaja, joka tarjoaa minulle elävää 
suhdetta kanssaan. Hän ei tarjonnut us-
konnollista sääntökokoelmaa tai organi-
saatiomallia, vaan rakkaus-suhteen, jossa 
sain alkaa kasvaa ja kypsyä rauhassa siksi 
persoonaksi, jollaiseksi Hän oli minut tar-
koittanut.  

Moni asia muuttui vähitellen: ajattelu, ar-
vot ja elämäntavat. Mutta ne eivät muuttu-
neet ihmisten kehotuksesta tai kenenkään 
opillisesta painostuksesta, vaan siksi, että 
tuo Jeesus, josta olin kyllä kuullut monia 
puheita varhaisesta lapsuudestani asti, 
osoitti Pyhän Hengen vaikutuksen kautta, 
että Hän haluaa antaa minulle täyden elä-
män, yltäkylläisen elämän.  

KRISTITYN IDENTITEETTI 
NOUSEE RAKKAUSSUHTEESTA

Tuo yltäkylläinen elämä tuntui sydä-
messäni joka päivä – ei siten, että kaik-
ki ongelmani ja haasteeni olisivat pois-

Tänä päivänä on valitettavan harvinaista, että 
nykyihmistä missään haastettaisiin kääntymään 
Jumalan puoleen ja laittamaan sielunsa asiat 
kuntoon Jeesuksen ristin työn perusteella sekä 
ylipäätään elämän muutokseen – Jumalan mielen 
mukaiseen elämään.

Uskon, että jokaisen seurakunnan johdossa 
tulisi olla apostolista johtajuutta, joka tässä 
ajassa uskaltaa olla tienraivaaja, seurakunnan 
monipuolinen uudistaja, kehittäjä ja eteenpäin viejä.
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pyyhityt, vaan siten, elämääni oli tullut 
valtavan suuria uusia peruskiviä, jotka 
tuntuivat niin hyviltä, että ne muuttivat 
koko elämän todellisuuden: Elämässä on 
tarkoitus! Jumala on todellinen ja Häntä 
voi oppia tuntemaan. Hänen ääntään voi 
oppia kuuntelemaan ja Hänen sanaan-
sa alkoi ymmärtää uudella tavalla. Pyhä 
Henki valtasi ja täytti minut ensimmäistä 
kertaa niin, etten ikinä unohda sitä. Tämä 
tapahtui ennen Perjantai Kristukselle -il-
taa Helsingin vapaaseurakunnassa per-
jantaina 18.1.1988, ja silloin aloin puhua 
uusilla kielillä. Tuosta hetkestä eteenpäin 
minulla ei ole koskaan ollut epäilystä 
siitä, pitäisikö minun kertoa uskostani 
toisille. Jeesus on tosi juttu! Jo samana 
iltana olin yhtenä monien kanssa kerto-
massa evankeliumia Helsingin kaduilla 
– tiimissä tarvittiin myös toista kitaristia,
kun talvipakkasessa soitimme mm. Pekka
Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen lauluja
Lasipalatsin edessä.

Miksi kerron tämän henkilökohtaisen 
tarinani? Uskon, että tämä tarina on pie-
noiskuva siitä, mitä Jumala haluaa tehdä 
Suomessa tänä aikana. Jumala haluaa 
uudistaa ja täyttää jokaisen kristityn Hen-
gellään, antaa Pyhän Hengen voiman ja 
voitelun viedä evankeliumin sanomaa 
eteenpäin eri tavoilla. Evankeliointi, niin 
kuin kaikki hengellinen työ ja toimin-
ta, lähtee liikkeelle vapaudesta ja ilosta 
kertoa ilosanomaa – ei pakosta tai vää-
rästä velvollisuuden tunnosta. Kristityn 
identiteetin ytimessä on ymmärrys siitä, 
että Jeesuksen antaman lähetyskäskyn 
toteuttaminen koskettaa minua. Jumala 
olisi voinut käyttää enkeleitä viemään 
ilosanomaa kaikille luoduille, mutta Hän 
päätti käyttää työssään meitä vajavai-
sia ihmisiä. Meillä kaikilla on tehtävä, 
ja Hän antaa kaikkeen tarvittavat lahjat 
ja voiman toteuttaa tämä tehtävä. Tätä 
kutsumusta leimaa ilo ja vapaus, koska 
meillä on maailman paras sanoma ilosta 
ja vapaudesta.

UUSIA ALKUJA PITKIN ELÄMÄN 
VAELLUSTA

Nyt, kesällä 2019, nuo tapahtumat yli 
kolmenkymmenen vuoden takaa tuntuvat 
kaukaisilta. Silti niihin sisältyvä tunne ja 
kokemus elävät sydämessäni tänäänkin. 
Matkan varrella on kompuroitu monta 
kertaa, usko on koeteltu monissa vaike-
uksissa ja kärsimyksissä, mutta päällim-
mäisenä on ilo Jumalan uskollisuudesta. 
Hän on uskomme alkaja ja täyttäjä.    

Elämän matka jatkuu edelleen, ja yhä 
uudelleen opin uutta ja tarvitsen Jumalan 
antamia uusia alkuja. Tarvitsen kipeästi 
Jumalan Pyhän Hengen uutta kosketusta 
elämässäni, sillä ilman Häntä en saa mi-
tään aikaan.  

JUMALAN VALTAKUNTAA 
ETSIMÄSSÄ

Meidät on kutsuttu etsimään koko 
elämämme ajan ensin Jumalan val-
takuntaa ja Hänen tahtoaan (Matt. 
6:33). Jumalan suunnitelma elämäl-
lemme ja seurakunnallemme on paras, 
mitä voimme ikinä kuvitella. Elä-
mämme käänteissä kutsumme voi 
muuttua toiseksi ja muuttaa muotoaan 
monta kertaa. Kutsun ydin, Jumalan 
tahdon toteuttaminen elämässämme 
kokonaisvaltaisesti, ei kuitenkaan muutu. 
Jumala on Isä, joka haluaa, että kaikki ih-
miset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan 
totuuden (1 Tim. 2:3-4). Isän tahto 
on myös, ettei kukaan jäisi hengelliseksi 
lapseksi, vaan kasvaisi täyteen 
aikuisuuteen Kristuksessa.

Tämän   asiakokonaisuuden   ja   kasvu-
haasteen edessä olenkin nuo kolmekym-
mentä vuotta elänyt ja elän edelleen. 
Seurakunnan synty helluntaina ja 
jokaisen kristityn hengellinen syntymä 
kaikkina aikoina on ollut ja on aina 
Pyhän Hengen työtä. Niin seurakunta 
kuin jokainen kristitty on kutsuttu 
kasvamaan koko elämänsä ajan.

UUDISTUVA KRISTITTY JA ELÄVÄ 
SEURAKUNTA 

Vihollinen vastustaa kaikkea Pyhän 
Hengen työtä kaikin mahdollisin 
tavoin niin yksilöiden, perheiden kuin 
yhteisöjenkin tasolla. Jokainen kristitty 
kohtaa eri tavoin vihollisen 
vastustusta, maailman vaikutusta ja 

omaa vajavuutta. Seurakuntana 
kohtaamme sen, miten monet 
Jumalan periaatteet ja totuudet tulevat 
kyseenalaistetuksi ja vesitetyiksi. 
Kuluneen kesän Pride-keskustelut 
herättivät itsessäni myös oivalluksen 
siitä, miten ilmeistä on, ettei ns. 
liberaalien arvojen leiristä koskaan 
kuule hätää sieluista, joiden pitäisi 
kuulla ja uskoa evankeliumin sanoma. 
Jeesus itse sanoi olevansa tie, totuus ja 
elämä, eikä ole mitään muuta tietä 
Jumalan luo. (Joh. 14:6)

Tänä päivänä on valitettavan harvinaista, 
että nykyihmistä missään haastettaisiin 
kääntymään Jumalan puoleen ja laitta-
maan sielunsa asiat kuntoon Jeesuksen 
ristin työn perusteella sekä ylipäätään elä-
män muutokseen – Jumalan mielen mu-
kaiseen elämään. Parannuksen tekeminen 
on kristityn arkea ja koskettaa meitä 
kaikkia. Rakastan Jumalaa enkä tieten 
tahtoen halua elää vastoin Hänen 
tahtoaan. Jokainen kristitty on armon 
varassa elämänsä jokaisena päivänä ja 
lankeaa joskus syntiin, mutta meitä 
kutsutaan parannukseen eli mielen-
muutokseen asioista, jotka Raama-
tun sanan perusteella tiedämme 
vääriksi. Vastaavasti, mitä hyödyttää 
anteeksipyytäminen lähimmäiseltä, jos 
ei ole edes aikomusta korjata omaa 
käyttäytymistä, joka loukkaa tai 
haavoittaa? Tämä laki on rakkauden 
laki: jos rakastan jotakuta, en tahallani 
halua loukata häntä. 

Tästä kaikesta kirjoitan lisää Näky-
lehden seuraavassa numerossa.

Mikäli yksikin viidestä 
palvelulahjasta puuttuu, 
toiminta on hengellisesti 

vajaata, ja olemme 
sotkeneet Jumalan 

suunnitteleman viisaan 
järjestyksen.”

Markku Laitinen
Healing Rooms Finland ry:n 

toiminnanjohtaja




